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  دعم التنفیذ —أمن الطیرانمن جدول األعمال:  ١٥البند 

 مننظرت اللجنة التنفیذیة في جلستها السادسة في موضوع دعم تنفیذ أمن الطیران باالستناد إلى تقریر مقدم   ١-١٥
عن استراتیجیة المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطیران وبرنامج دعم التنفیذ والتنمیة في مجال األمن  (WP/20)المجلس 
(WP/21) :وكانت هناك أیضا ثماني ورقات إضافیة مقدمة من الدول والمراقبین .WP/107 وWP/130 وWP/152 وWP/160 

  .WP/320و WP/313و WP/299و WP/217و
على النجاح في تنفیذ استراتیجیة المساعدة وبناء القدرات في  الضوء ط المجلسسلّ ، WP/20وفي ورقة العمل   ٢-١٥

الضوء  سّلطمجال أمن الطیران، التي تعد اإلطار العام لالیكاو فیما یخص توفیر المساعدة إلى الدول في مجال أمن الطیران. و 
ل االستفادة من شبكة مراكز التدریب على أمن الطیران، أیضا على أنشطة التدریب في مجال أمن الطیران، وال سیما من خال

  فضال عن االستمرار في إعداد ما یلزم من مواد تدریبیة وتوسیع نطاق شبكة مراكز التدریب هذه. 
االستمرار في تنفیذ استراتیجیة المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن  WP/21واقترح المجلس في ورقة العمل   ٣-١٥

مواصلة تحسین مجموعة األنشطة واألدوات الموجودة لدى االیكاو فیما یخص المساعدة وبناء القدرات. ویشتمل ذلك و الطیران 
على تعزیز أنشطة التعاون اإلقلیمیة واتباع نهج موحد لقیاس مستوى المساعدة المقدمة. ومن أجل تحسین مستوى التدریب 

  یجري تكثیف الجهود لتحقیق التنوع في نطاق أنشطة التدریب.س ،بحیث یصل إلى جمهور أكبر في مجال أمن الطیران
دولة عضوا ومنظمة دولیة االستمرار في إعداد  ١٢، المقدمة بالنیابة عن WP/130واقترحت كندا في ورقة العمل   ٤-١٥

سیاق إطار عام  مواد االیكاو التدریبیة الخاصة بأمن الشحن الجوي وبناء القدرات فیما یخص الشحن بصورة محددة، وذلك في
یتكون من مجموعة من أفضل الممارسات والدعائم األساسیة الست التي تتشكل منها سلسلة اإلمداد اآلمنة، مع التشدید على 
أهمیة دور االیكاو في تنسیق أنشطة المساعدة العالمیة لمنع ازدواج الجهود. ودعت الجمعیة العمومیة إلى تأیید هذه المبادرة 

  .١٧-٣٧عمل قید البحث لدى تحدیث قرار الجمعیة العمومیة ومراعاة ورقة ال
في اللجنة األفریقیة للطیران المدني (أفكاك) عن  ٥٤ــأعربت الدول األعضاء ال ،WP/107وفي ورقة العمل   ٥-١٥

ي توفرها شبكة الت اإلیجابیة. وأقرت األفكاك بالمساهمات ستراتیجیة المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطیرانتأییدها ال
مراكز التدریب على أمن الطیران في هذا المجال، ولكنها أوضحت أنه ینبغي توسیع نطاق هذه الشبكة. ودعت الجمعیة إلى 
االستمرار في تعزیز هذه االستراتیجیة بهدف رفع مستوى المساعدة المقدمة، مع إعطاء األولویة للبلدان النامیة، وتوسیع نطاق 

  هذه في القارة األفریقیة. شبكة مراكز التدریب
، قامت لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني (الكاك) بتسلیط الضوء على أنشطتها في WP/320وفي ورقة العمل   ٦-١٥

مجال أمن الطیران والتسهیالت، فضال عن تعاونها مع االیكاو من خالل المجموعة اإلقلیمیة المشتركة بین االیكاو والكاك في 
ت لجنة أمریكا الالتینیة الضوء بصفة خاصة على األعمال التي تضطلع بها هذه سّلطلطیران والتسهیالت. و مجال أمن ا

وقامت لجنة أمریكا الالتینیة أیضا بتأیید المجموعة اإلقلیمیة، وعرضت توفیر مختلف المواد المعدة إلى مجتمع الطیران الدولي. 
  حبت بما تقدمه من إسهامات.اإلقلیمیة ور  ةاألعمال التي تقوم بها المجموع
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األنشطة التي یضطلع بها مركزها الجدید للتدریب على  WP/152ووصفت الجمهوریة الدومینیكیة في ورقة العمل   ٧-١٥

ومن خالل اعتماد هذا المركز، أصبحت الجمهوریة الدومینیكیة في وضع أفضل اآلن یسمح لها باإلسهام في أمن الطیران. 
  على المستوى اإلقلیمي والعالمي. على أمن الطیران إعداد وتوفیر التدریب

اإلجراءات األمنیة الجاري اتخاذها لحمایة المناطق األمنیة المقیدة في  WP/160ووصفت الهند في ورقة العمل   ٨-١٥
السلطات المطارات والحفاظ على سالمتها. وُأعدت هذه اإلجراءات على أساس عملیات تقییم المخاطر األمنیة التي تقوم بها 

  الوطنیة المختصة. 
، قامت جمهوریة كوریا بإبالغ الجمعیة العمومیة ببرامجها الخاصة ببناء القدرات WP/299وفي ورقة العمل   ٩-١٥

وتبادل المعلومات. وُنفذت هذه األنشطة في المقام  ،والتشاور بشأن تشغیل المطارات ،لتعزیز أمن الطیران في البلدان النامیة
  مطار انشیون الدولي ومؤسسة المطارات الكوریة.  األول من خالل

معلومات عن مؤتمر "أمن الطیران" الدولي الذي انعقد في موسكو  WP/217وقدم االتحاد الروسي في ورقة العمل   ١٠-١٥
المؤتمر الضوء  سّلطومع االحتفال بالذكرى السنویة األربعین لهیئة أمن الطیران المدني في روسیا،  .٢٠١٣في شهر یونیو 

على األنشطة الروسیة في مجال أمن الطیران وأید قرارات مؤتمر االیكاو الرفیع المستوى ألمن الطیران واالجتماع الرابع 
  والعشرین لفریق خبراء أمن الطیران. 

االتحاد ة معلومات مقدمة إلى الجمعیة العمومیة عن اإلجراءات التي اتخذتها لجن WP/313وتضمنت ورقة العمل   ١١-١٥
بدعم من اللجنة األوروبیة للطیران المدني لتطویر الخبرات اإلقلیمیة في مجال أمن الطیران.  االقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا

أنه تم إعداد نظام لرصد االمتثال لرفع مستوى االلتزام بتطبیق أحكام  االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفریقیاوأوضحت لجنة 
  عشر. الملحق السابع

استراتیجیة المساعدة وبناء القدرات في مجال بالتقدم المحرز في تنفیذ  رتیاحوأحاطت اللجنة التنفیذیة علما مع اال  ١٢-١٥
 م، لكنها دعت االیكاو إلى أن تقو الحالیة ونتائج أنشطة المساعدة المقدمة إلى الدول السنوات الثالثخالل فترة  أمن الطیران

. ومع االعتراف بالمستوى هة والمستدامة في مجال بناء القدراتتطویر األنشطة الفعالة والموجّ ملیة عتنسیق بدور قیادي في 
رحبت اللجنة بإمكانیة االستمرار في توسیع نطاق  ،مراكز التدریب على أمن الطیرانالعالي للتدریب المقدم من خالل شبكة 

وأیدت اللجنة بالكامل االستمرار في تنفیذ االستراتیجیة  التدریب. لتزوید البلدان النامیة بفرصة أكبر لالستفادة منالشبكة 
ومواصلة تحسین األنشطة واألدوات الخاصة بالمساعدة وبناء القدرات ومواجهة نقص المعلمین والمدققین في مجال أمن 

   الطیران.
ى الدول التي هي في أمّس وأحاطت اللجنة علما بأنه ینبغي االستمرار في إعطاء األولویة في المساعدة إل  ١٣-١٥

الحاجة إلیها والتي تثبت أن لدیها مستوى االلتزام المطلوب والقدرة على االستمرار في التحسن. وینبغي أن تكون هذه المساعدة 
  موجهة بشكل محدد وقائمة على تقییم المخاطر.

إعطاء ن الشحن الجوي وأیدت بالكامل وأحاطت اللجنة علما باألعمال الهامة التي یجري القیام بها فیما یخص أم  ١٤-١٥
  أنشطة بناء القدرات المرتبطة بالشحن بصفة محددة.من  ذلك غیرو جدیدة عداد مواد تدریبیة إل ةولویاأل
  


