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iii)) 

 الموجز التنفيذي

 

، على أن 2016عقدت في سبتمبر ان، التي يكاولجمعية العمومية لإلل اسعة والثالثينالدورة التفي اتفق المندوبون 
المستقبل. في أمن الطيران  وبرامج لسياسات عاما   إعداد خطة عالمية ألمن الطيران بوصفها إطارا  بتسريع الثمة حاجة إلى 

احتياجات الدول  الخطة العالمية ألمن الطيران، التي تحل محل استراتيجية اإليكاو الشاملة في مجال أمن الطيران، لبيوت
تعزيز أمن الطيران من خالل مجموعة من اإلجراءات والمهام واألهداف لكافة الجهود المبذولة  هاتوجيهبوقطاع الطيران 

 لصعيد الدولي.المتفق عليها على ا األساسية

في  الخطة العالمية ألمن الطيران القاعدة الالزمة للدول وقطاع الطيران والجهات المعنية واإليكاو للعمل معا   تيحوت
، نتائج أساسيةتمثل في تعزيز أمن الطيران في شتى أنحاء العالم وتحقيق خمس الممشترك الهدف ال إطار السعي نحو تحقيق

ج( تحسين الموارد )األمنية والقدرات البشرية؛  توفير الثقافةب( )الوعي بالمخاطر والتصدي لها؛  تعزيزأ( )هي التالية: 
 .ه( زيادة التعاون والدعم)؛ تحسين الرقابة وضمان الجودة د()التكنولوجية واالبتكار؛ 

من خالل قطاع  ذلكوتدعو هذه الخطة إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني، وك
ويستلزم األمر أيضا  "األمن"؛  –الطيران وجميع الجهات المعنية األخرى، في االرتقاء بمستوى تنفيذ الملحق السابع عشر 

 تضافر الجهود من أجل تعزيز قدرات اإليكاو على دعم الدول في هذا الصدد.

، نتائج أساسيةخمس  لتحقيق إجراء   32 تندرج ضمن مهمة 94 تتضمنطريق  خريطةالخطة حول  وتتمحور هذه
مجموعة من أيضا  . وهناك 2019انعقاد الدورة األربعين للجمعية العمومية لإليكاو في عام المنشودة حتى هداف األتحدد وهي 

ل بشكل دوري وتعد   راجعالطريق هذه وثيقة "حية" يجب أن ت   خريطة كل مهمة على حدة. وتعد  التي ترافق المؤشرات والتواريخ 
 التهديدات الجديدة والناشئة المرتبطة بأمن الطيران. لمراعاة حسب الحاجة

 

______________________ 





 

1-1 

 الفصل األول

 المقدمة

 معلومات أساسية 1-1

وتعزز خدمة النقل الجوي اآلمن القدرة على يضطلع قطاع النقل الجوي بدور هام في االقتصاد العالمي.   1-1-1
الوصل في مجاالت التجارة والسياحة والروابط السياسية والثقافية بين الدول. ومن المتوقع أن تصل حركة المسافرين الجوية 

سنويا ، في  مليار راكب 3.3تبلغ حاليا  حوالي نها أعلما  ب 2030مليارات راكب بحلول عام  6سنويا  على الصعيد الدولي إلى 
مليون طن. ومع توقع زيادة  125إلى حاليا   طنمليون  50من حوالي حركة الشحن الجوي  حين أنه من المتوقع أن تزداد

النمو لتنظيم على الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني  يالحركة الجوية بشكل كبير في المستقبل، ثمة حاجة إلى إطار تخطيط
 حاسم يتمكين لالنمو االقتصادي العالمي، وهو عاميشجع الطيران ومن المعروف أن والكفاءة.  بطريقة تتسم بالسالمة واألمن

بشكل كبير على المسافرين، وال سيما عندما تؤدي  لتقدم االقتصادي والتنمية في العديد من الدول. وتؤثر الوقائع األمنيةفي ا
هذه الوقائع إلى إصابات وخسائر في األرواح، ولكنها تؤثر أيضا  على ثقة الركاب في السفر الجوي وتعطل حركة السفر 

وتوفير  ةالجوي شبكتهاثقة الجمهور في  إلى المساعدة في إرساء الطيران، شبكة، من خالل ضمان أمن والتجارة. وتسعى الدول
 قاعدة صلبة تبنى عليها التجارة والسياحة على الصعيد العالمي.

لدول والمجتمع الدولي على لوالمخاطر الحالية أن يظل أمن الطيران من األولويات العليا  اتوتتطلب التهديد  1-1-2
 –( 2016) ألمم المتحدةاألمن لالصادر عن مجلس  2309رقم قرار ال الضوء من خالل وهو ما س ل ط عليهمي. الصعيد العال

الذي يدعو و ، 2016في سبتمبر  " الذي اعت مدأمن الطيران األعمال اإلرهابية: م واألمن الدوليين من جراءالسال التهديدات على"
، ومن رانأمن الطي مجال مسؤولياتها الدولية فياالضطالع بالتزاماتها التعاقدية و التقيد باإليكاو والدول والجهات المعنية إلى 

(، بموجب يكاو المستمرة المتعلقة بأمن الطيران)البيان الموحد بسياسات اإل 18-39خالل قرار الجمعية العمومية لإليكاو 
 لقانون الدولي.ا

 الغرض 1-2

 2309رقم قرار المستمدة من الرئيسية الموضوعات الجوانب و التشتمل الخطة العالمية ألمن الطيران على   1-2-1
، وال سيما ما يلي: الحاجة إلى 18-39إليكاو ل( وقرار الجمعية العمومية 2016) ألمم المتحدةمجلس األمن ل الصادر عن

 وضمان تنفيذ؛ صورة التهديدات العالميةبصورة منتظمة لتبي ن تطور  يجري تقييمها والتي مستندة إلى المخاطرالفعالة التدابير ال
رساء رقابة وطنية فعالة على يةثقافة األمنال؛ وتخصيص الموارد وتعزيز  مستدامةبصفة التدابير بفعالية على أرض الواقع  ؛ وا 

 الطيران. نظم أمن

الطيران الخاصة بكل منها لتوفير بيئة  شبكاتلطيران أن الدول تعتمد على فعالية ل ةالعالميطبيعة الوتعني   1-2-2
زالون يرون في الطيران ، فإن اإلرهابيين ال يةاألمني شبكةعلى ال التي تدخل اتتحسين. وعلى الرغم من الللطيران آمنة مشتركة

المدني هدفا  يجتذبهم ويواصلون استغالل أوجه الضعف الحقيقية أو المتصورة في نظام الطيران المدني الدولي بهدف التسبب 
حداث أضرار اقتصادية واضطرابات في عمليتي التواصل والتجا  رة بين الدول.في خسائر كبيرة في األرواح وا 

وتوفر الخطة العالمية ألمن الطيران اإلرشادات الالزمة من أجل تحديد األولويات على الصعيدين الدولي   1-2-3
معا  لتحقيق  من خاللهأن تعمل  يتيح لإليكاو والدول والجهات المعنيةواإلقليمي وعلى مستوى الدولة، وتنشئ هذه الخطة إطارا  

ه الجهود للتصدي للتحديات المشتركة، وتوج   هذه الخطة مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" األهداف المشتركة، وتدعم
 أمن الطيران على نحو مشترك. تحسينالمبذولة ل
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طار لإلوكذلك  ،تفاقيات والقرارات الدوليةالل مكمال   ا  عنصر  األهداف المنشودة على أساسالتخطيط  ويشكل  1-2-4
 نتائجمع ما يقابلها من األولويات األمنية  عملية تحديدمن خالل  ، ويكون ذلكالمالحق والمواد اإلرشاديةالعام الذي يتكون من 
 ملموسة وقابلة للقياس.

 سياق المخاطر 1-3

قاعدة الطيران المدني الدولي:  يواجههاتستخدم اإليكاو المعلومات من المصادر التالية لتقييم المخاطر التي   1-3-1
فريق عمل التهديدات والمخاطر  يجريهاعمليات تقييم المخاطر التي و أفعال التدخل غير المشروع؛ كاو الخاصة ببيانات اإلي

التدقيق (؛ وتحليل نتائج يرانالعالمي للمخاطر في مجال أمن الط ياقاإليكاو للس يان)ب عن فريق خبراء أمن الطيران المنبثق
وتشير هذه المصادر نفسها، التي تستخدم أيضا  في تحديد األولويات التي تنطوي  لبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران.ل وفقا  

 يواجه عددا  من المخاطر األمنية، على النحو المبيَّن فيما يلي: عليها الخطة العالمية ألمن الطيران، إلى أن النقل الجوي

 إلىها واقعة من بين 21 أد ت، 2016و 2011بين عامي  أفعال التدخل غير المشروع فعال  من 69س جل  أ(
أعلى عدد من الوقائع حيث بلغ  حالة وفاة(. ومثلت الهجمات على المرافق 884حاالت وفاة )ما مجموعه 

في  26 أيواقعة ) 18 وعددها المشروع غيراالستيالء  حاالت ليهاتفي المائة(،  32 أيواقعة ) 24عددها 
في المائة(، وغيرها من أفعال التدخل غير المشروع  22 أيواقعة ) 15 وعددهاالتخريب حاالت المائة(، ثم 

 في المائة(؛ 17 أيواقعة ) 12 بلغ عددهاالتي 

، كبيرا   خطرا  تشكل  ال تزال األجهزة المتفجرة االرتجالية واألجهزة المتفجرة االرتجالية التي يحملها األشخاصو  ب(
 أجهزةبوصفها السالح المفضل في محاوالت مهاجمة البنى األساسية للطيران المدني والمطارات. وتضطلع 

أن التنفيذ  إال، الكشف األمني بدور حاسم في ردع عناصر التهديد والكشف عنها في نظام أمن الطيران
 ؛جهزةغير الفعال من الناحية العملية يمكن أن يؤدي إلى تقويض عمل هذه األ

 تهديدا  متزايدا  يطال أبرزت الهجمات المنفذة على المناطق المفتوحة للجمهور في المطارات أن هناكو  ج(
ويتجمعون فيها في أوقات قابلة للتوقع. وتقي م  قيودال بأدنى حد من التي يتواجد فيها الجمهور والركاب المواقع

 وحقيقية؛ قابلة للتصديق على أنها اإليكاو التهديدات في المناطق المفتوحة للجمهور

وتؤكد بيانات البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أن األمر يتطلب إدخال تحسينات حاسمة على وجه  د(
الملحق السابع عشر لمعالجة الفجوات التالية: عدم كفاية تدابير مراقبة الدخول إلى أحكام تنفيذ  علىالسرعة 

المركبات؛  تصاريحفي تنفيذ نظام تحديد هوية موظفي المطارات ونظم  القصورنة؛ وأوجه المناطق المؤم  
واالفتقار إلى الموارد البشرية والفنية على مستوى المطارات فيما يتعلق بأمن الطيران؛ والكشف األمني غير 

 نة.الفعال وعمليات المراقبة األمنية لألشخاص غير المسافرين الذين يتاح لهم الوصول إلى المناطق المؤم  

الحاجة إلى مزيد من الوعي بأمن الطيران، وتوزيع الموارد على على التحديات المشار إليها أعاله  دل  وت  1-3-2
رادة سياسية أقوى، واالرتقاء بالثقافة األمنية، وزيادة الرقابة على الجودة واإلشراف عليها، وغيرها من  نحو أكثر مالءمة، وا 

 .ذات الصلةاألمور 

نون عن إيجاد الى الدول مواصلة التصدي للمخاطر المحددة أعاله، نظرا  إلى أن اإلرهابيين ال يتو ويجب ع  1-3-3
ونظم الطائرات  لكترونيبالمسائل المعقدة مثل نظام األمن اإل على أن تواصل أيضا  اهتمامها، المنظومةطرق مبتكرة الستهداف 

  الموجهة عن بعد والمخاطر الناجمة عن مناطق النزاعات.
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 فوائد الخطة العالمية ألمن الطيران 1-4

أمن الطيران على الصعيد العالمي، دون أي شك، إلى جلب الفوائد المالية وغيرها من  تحسينسيؤدي   1-4-1
الدول والمطارات وشركات الطيران والجهات المعنية من جراء  تتكبدهافالتكاليف االقتصادية والمالية التي الفوائد االقتصادية. 

من فال يمكن قياسها. فخسائر في األرواح البشرية ال أما، جدا   الهجمات اإلرهابية واالنتهاكات األمنية يمكن أن تكون كبيرة
 وقفمليار دوالر أمريكي نتيجة  4.47الناحية المالية واالقتصادية، تسببت بعض الهجمات التي حدثت مؤخرا  في خسائر بلغت 

صالح البنى األساسية وغير  اتالمطار في أحد عمليات ال  1نتيجة للهجمات اإلرهابية.ر من الخسائ هاوالطيران لمدة أسبوعين وا 
، حين اختطف اإلرهابيون أربع طائرات مدنية الرتكاب الهجمات، إلى تكبد خسائر 11/9/2001وأدت الهجمات اإلرهابية في 

دابير الخاصة بأمن تداعيات أخرى نتيجة لضعف المعايير والت التأثر سلبا  منويمكن أيضا   2تقدر بنحو تريليوَني دوالر أمريكي.
 .والتواصلواآلثار المترتبة على السياحة والتجارة  شمل فقدان الثقة لدى الناس والمستثمرينطيران، بما يال

اإليكاو والدول وقطاع الطيران لدى ولذلك، تهدف الخطة العالمية ألمن الطيران إلى تدعيم أوجه االلتزام   1-4-2
 خريطةفي  المحددةومع اضطالع الجهات المعنية بمسؤولياتها  أمن الطيران على الصعيد العالمي. تحسينوالجهات المعنية ل

الطريق، فإن مستوى عمليات الطيران المدني التي تتسم باألمن والسالمة ستجنب الجهات المعنية تكبد الخسائر البشرية 
اتية للنمو االقتصادي الطيران على الصعيد العالمي بيئة مو  شبكة تحسينوسيوفر  واالقتصادية والمالية وغيرها من الخسائر.

 بالفائدة على جميع الدول. ستعودالشامل والتنمية التي 

______________________
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 الفصل الثاني

 الهدف
 الخطة العالمية ألمن الطيران من هدفال 2-1

دول والجهات المعنية على الخطة العالمية ألمن الطيران في مساعدة اإليكاو وال إعداديتمثل الهدف من   2-1-1
لهامه لو ولذا تسعى هذه الخطة إلى توحيد مجتمع أمن الطيران الدولي  .العالمي على الصعيد أمن الطيران تعزيز فعالية لعمل ا 

. كما تهدف هذه تتغير باستمرارأن التهديدات والمخاطر التي يواجهها مجتمع الطيران المدني  حقيقة في هذا االتجاه، مع مراعاة
ومساعدة الدول على  أمن الطيران في شتى أنحاء العالم تحسينالخطة إلى تحقيق الهدف المتبادل والمشترك المتمثل في 
( 2016)ألمم المتحدة الصادر عن مجلس األمن ل 2309قم ر قرار الالتعاضد فيما بينها للوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في 

 .لإليكاو لجمعية العموميةذات الصلة الصادرة عن اوالقرارات 

 وتتمثل المبادئ العامة التي تدعم الهدف من الخطة العالمية ألمن الطيران فيما يلي:  2-1-2

 على وجه  المتعلقة باألمن فيذ القواعد والتوصيات الدوليةنضمان ت .ركبعدم ترك أي بلد وراء ال
بحيث تتمكن جميع الدول من االنتفاع بالفوائد االجتماعية  على الصعيد العالمي السرعة

 النقل الجوي المتسم بالسالمة واألمن والموثوقية.كبيرة الناجمة عن الاالقتصادية و 

 بنظام مدعومة   ،متسقةلتحقيق نتائج  وتطبيقها المناسبة التدابير اتخاذ .بفعالية واالمتثال التنفيذ
 واإلشراف عليها. الجودة األمنية لمراقبةمتماسك 

 الواجب النحو على المنسقةو  الطويل األجل في والواقعية ة. استخدام التدابير المتناسباالستدامة 
 (.والتسهيالت الجوية، والمالحة الطيران، سالمة)مثل  خرىاأل قطاعاتال هيئات مع

 تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول والجهات المعنية.  .المعلومات وتبادل التعاون
وضمان أن تظل مبادئ التعاون المحددة في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية و/أو المتعددة 

أساسا  ي بنى عليه  ،األطراف واالعتراف بالتدابير األمنية المكافئة والتركيز على المخرجات األمنية
 دولي.في التعاون ال

 البشري المال رأس وتطوير وصلبة قوية أمنية ثقافة تهيئة .البشرية القدرات وتنمية األمنية الثقافة 
 مهارات الموارد البشرية وكفاءتها.و 

 لتنفيذ  وتبادلها وتبنيهاتشجيع الدول والجهات المعنية على إيجاد سبل جديدة ومبتكرة  .االبتكار
 السياسات والتدابير األمنية.

 دارتها وفهمها المخاطر تحديد  اإلجراءات واتخاذ ،فهم المخاطر المرتبطة بأمن الطيران تحسين .وا 
 .الصدد هذا في والفعالة المناسبة

 التطبيق 2-2

لملحق السابع عشر أمرا  بالغ األهمية لضمان أمن الفعال ألحكام ا تنفيذ الدولي عد التحسين المتواصل في   2-2-1
وذلك لتوجيه  ،وتنطبق الخطة العالمية ألمن الطيران على اإليكاو والدول األعضاء فيها والجهات المعنيةالنقل الجوي وانتظامه. 
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المتضافرة في التنفيذ واالمتثال، وتشجيع المساءلة فيما يتعلق باالضطالع بهذه المسؤوليات األمنية، وتعزيز الفعالية في الجهود 
 مجال أمن الطيران على الصعيد العالمي.

على العديد من المهام التي يتعين على الدول االضطالع )أ(  الطريق الواردة في المرفق خريطةل وتشتم  2-2-2
تنفيذ هذه المهام، أن تنظر في  سياقفي ينبغي للدول، . و في إطارهامصادر محدودة تعمل تمتلك ، ومن المسلم به أن الدول بها

تبعا  لذلك. ويمكن )أ( لمهام المدرجة في المرفق اأولوية  ترتبأن و يها تي تنطوي على أكبر مخاطر بالنسبة إلالمجاالت ال
، ونتائج العالمي للمخاطر ياقبشأن الس يكاواال يانالحصول على المعلومات الالزمة للمساعدة في تحديد تلك األولويات من ب

آلخر تقييم لبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، واآلراء التي ت جمع من الدول األخرى التي تجري عمليات في إطار االتدقيق 
   نقطة مغادرة.

 

______________________ 
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 الفصل الثالث

 

 األساسيةالنتائج 
 

 رئيسيةخمس أولويات  3-1

المتمثل في تعزيز الفعالية في مجال أمن الطيران  للخطة العالمية ألمن الطيران األساسي الهدفإحراز تقدم سريع في  من أجل
نتائج خمس  هذه الخطة على الصعيد العالمي، واالرتقاء بتنفيذ تدابير أمن الطيران الوقائية على نحو عملي ومستدام، تحدد

مة وتبذل بشأنها الجهود الموارد الالز  لهاوتتيح  عليهااهتمامها العاجل  أن تركز إليكاو والدول والجهات المعنيةينبغي ل أساسية
وتتمثل الدول األعضاء في تحقيق هذا الهدف.  هامن التحديات الرئيسية التي قد تواجهاألساسية الحثيثة. وت ستمد هذه األولويات 

 :في ما يليالنتائج الخمس 

سياسات لوضع . من الضروري استيعاب المخاطر تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها أ(
جراءات فعالة ومتناسبة ومستدامة. ويساعد االضطالع بتقييم المخاطر على تحديد الفجوات  وا 
باستخدام أفضل األساليب الممكنة  التي يمكن بالتالي التصدي لها على نحو عاجل القصوروأوجه 

 األمثل. بتخصيص الموارد على النحو من الناحية العملية و 

 شرطا  فائق األهمية الثقافة األمنية الفعالة يعد  غرسرية. القدرات البشتعزيز األمنية و  الثقافة نشر ب(
قوية مستمدة من اإلدارة العليا  ثقافة أمنية إرساءويجب  لتحقيق نتائج جيدة على الصعيد األمني.

الشروط الحاسمة كذلك لضمان أمن عبر كل منظمة من المنظمات وفي إطار عملها. ومن 
 وم حفَّزة ومهنية. تدريبا  جيدا   إيجاد قوة عمل مدربةالطيران الفعال 

يمكن أن يؤدي تطبيق وتشجيع الحلول التكنولوجية  تحسين الموارد التكنولوجية وتعزيز االبتكار. ج(
والتقنيات االبتكارية إلى توفير أدوات ترمي إلى تعزيز الفعالية األمنية مع ضمان الكفاءة  المحس نة

 التشغيلية.

العمليات الفعالة في مراقبة الجودة واإلشراف على الصعيد  ت عد   دة.تحسين الرقابة وضمان الجو  د(
 العالمي والوطني والمحلي حاسمة في تحقيق أمن الطيران الفعال على نحو مستدام.

 من تحقيق تمكينالستؤدي زيادة التعاون بين الدول وفي إطار عملها إلى  زيادة التعاون والدعم. ه(
 األهداف األمنية الرئيسية بسرعة أكبر وكفاءة أوفر.

______________________
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 الفصل الرابع
 

 األساسيةاإلجراءات 
 

 األساسيةاإلجراءات  4-1

التالية األساس  األساسيةالخمس، بما يتماشى مع المبادئ العامة، ينبغي أن تشكل اإلجراءات  األساسية من أجل تحقيق النتائج
على الصعيد العالمي  خطواتاتخاذ ويتطلب بعض هذه اإلجراءات الذي ي بنى عليه فيما يتعلق بالخطة العالمية ألمن الطيران. 

الدول  تضطلعفي حين يدعو البعض اآلخر إلى أن  (،13الخبراء و/أو أفرقة األمانةاإليكاو من خالل  تقدمه)يمكن أن تشمل ما 
 على الصعيدين الوطني والمحلي. باتخاذ إجراءات أو قطاع الطيران

 تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها -1

 والمخاطر. اتإسداء المشورة بشأن التهديدالحرص على و  التهديدات العالميةمشهد  المواظبة على مراجعة 1-1
 التدريب على تقييم المخاطر.تحسين مستوى  1-2
 الشديد. الواردة فيه فيما يتعلق بالمناطق المعرضة للخطرأحكام الملحق السابع عشر لإليكاو واإلرشادات  مراجعة 1-3
 ث في كل دولة من الدول إلجراء عمليات تقييم على الصعيدين الوطني والمحلي.وضع إطار محد   1-4
 آليات فعالة على الصعيد الداخلي إليصال المعلومات أو عمليات التقييم إلى من يحتاج إليها. وضع ضمان 1-5
 في ضوء تقييم المخاطر على الصعيد الوطني. ترتيبات الكشف األمني الراهنة مراجعة 1-6
التهديةدات علةى متعلقةة بالواإلرشةادات  بشةأن المخةاطرالمقدمةة المشةورة  التةدابير األمنيةة للمةوظفين مةع مراعةاة مراجعةة 1-7

 .الصعيد الداخلي
جراء منظور شامل للطيران و تبني  ضمان 1-8  .ئمة لثآثارعمليات تقييم مالا 

                                                                 

مما يلي: فريق عمل  المؤلفة فريق خبراء أمن الطيران ومجموعات العمل التابعة له، على سبيل المثال ال الحصر، بما في ذلك 31
التهديدات والمخاطر، وفريق عمل المواد اإلرشادية، وفريق عمل أمن الشحن الجوي، ومجموعة عمل التدريب، وفريق عمل االبتكار في 

أمن مجال أمن الطيران، وفريق عمل الملحق السابع عشر، ومجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة المعنية بالبرنامج العالمي لتدقيق 
 الطيران.
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 القدرات البشريةتعزيز األمنية و  الثقافة نشر -2

 .وتعزيزها الثقافة األمنية بناء 2-1
 .، مع مراعاة المخاطرومراجعتهاإعداد برامج التدريب الوطنية  2-2
 وضمان األداء المستمر. القوى العاملةإضفاء الطابع المهني على  2-3
 تأمين المتطلبات األساسية أو الحد األدنى من التأهيل للموظفين العاملين في مجال األمن. 2-4
األساسةةةية ألمةةةن االحتياجةةةات و  المتعلقةةةة باإليكةةةاو، مةةةع التركيةةةز علةةةى المهةةةاراتادات المةةةواد التدريبيةةةة واإلرشةةة مراجعةةةة 2-5

 الطيران. 
  في اإليكاو.المتعلقة باألمن وتعزيز األنشطة التدريبية  مراجعة 2-6
 

 تحسين الموارد التكنولوجية وتعزيز االبتكار -3

 إسداء المشورة الفنية إلى الدول. الحرص على 3-1
 بتكارية.التكنولوجيات االتقنيات و العلى تطوير الدول وقطاع الطيران  تشجيع 3-2
 بالمعدات األمنية. الخاصة المواصفات الفنيةتعزيز اتساق  3-3
 النظر في الحد األدنى من المواصفات الفنية للمعدات األمنية. 3-4
 زيادة استخدام التكنولوجيا المناسبة للكشف األمني والتسهيالت. 3-5
 المعدات األمنية، بما في ذلك العوامل البشرية. تشغيلو إصدار التراخيص  كفاءة إجراءاتتطوير وتحسين  3-6
 .مأمن الطيران ومساعدتهإلطالع المختصين بالنظر في استخدام المعلومات الخاصة بالمسافرين وتقييمه  3-7
 

 تحسين الرقابة وضمان الجودة -4

علةى مسةتويات التنفيةذ الفعةال  نهج الرصةد المسةتمروفقةا  لةوضع أهداف إقليمية للبرنةامج العةالمي لتةدقيق أمةن الطيةران  4-1
 للتدابير األمنية. 

 .النظراء واستعراض إجراء عمليات التدقيق فيبين الدول والجهات المعنية واإليكاو فيما تنسيق الجهود  4-2
 .المحددة القصورأوجه و لصعيدين الوطني والمحلي لمعالجة الفجوات وضع وتنفيذ خطط التصحيح على ا 4-3
التنفيةةذ الفعةةال  عةةنلتقةةديم معلومةةات موثوقةةة  نهج الرصةةد المسةةتمروفقةةا  لةةتعزيةةز البرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق أمةةن الطيةةران  4-4

 لتدابير أمن الطيران.
 بشأن ضمان الجودة. ية واإلرشاديةالتدريب تعزيز المواد 4-5



اإلجراءات األساسية  الفصل الرابع    4-3 

 

 

 

 زيادة التعاون والدعم -5

 .واستعراض النظراء التدقيقأنشطة إلجراء الموارد لإليكاو والدول والجهات المعنية بالمساهمة  5-1
 تنمية القدرات.في إطار تقديم المزيد من المساعدة )حيثما أمكن(  5-2
 الدول المتلقية. من جانبالتنفيذ الفعال مستوى  بزيادةااللتزام  5-3
 مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير.ضمان  5-4
وغيرهةا مةن  الطيةرانوقطةاع  األمم المتحدة والبنك الدولي والدول من قبيلتحديد مصادر التمويل الجديدة واستخدامها ) 5-5

 .ةحالي، باإلضافة إلى مصادر التمويل ال(المصادر
 تقديم المساعدة. على وقدرتهااإليكاو  فعاليةتعزيز  5-6

______________________  
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 الفصل الخامس
 

 المراجعةالتنفيذ والرصد و 
 

 التنفيذ 5-1

ع كل ي  الدول األعضاء وقطاع الطيران والجهات المعنية. و تنطبق الخطة العالمية ألمن الطيران على جميع  على كيان منها شجَّ
النتائج التي تبرز  الطريق خريطةالمستندة إلى و اعتماد األولويات واألهداف الموصى بها في الخطة العالمية ألمن الطيران 

، وذلك لمساعدة االيكاو والدول والجهات المعنية على ومواعيد محددةبها من مهام ومؤشرات وما يتصل  األساسيةجراءات واإل
 تعزيز أمن الطيران العالمي.ذلك تحقيقا  للهدف المتمثل في على التركيز على تنفيذ التدابير واإلجراءات الفعالة والعمل 

 

 المراجعةالرصد و  5-2

التدقيق وبعثات  أداء الدول ورصده. ويجرى تحليل البيانات من خالل عمليات ت ستخدم مختلف مصادر البيانات في قياس
التي  تقاريرال، بما في ذلك المكاتب اإلقليمية والتقارير التي تعد هاالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران،  التحقق في إطار

حسب  ،للخطة العالمية ألمن الطيران استعراضا  . وستجري أمانة اإليكاو ألمن الطيران إلى اإليكاو اإلقليميةمجموعات ال تقدمها
 فياإليكاو والدول األعضاء  تحرزهالتقدم الذي  لتقييم ،بالتنسيق مع فريق خبراء أمن الطيران ،االقتضاء وفي الوقت المناسب

التقيد األهداف و على تقديم معلومات محدثة عن الشوط المقطوع في تحقيق اإليكاو أيضا   حرصوست. المنشودة تحقيق األهداف
قد تحتاج فيها  المواعيد المقررة، على النحو الم بي ن في الخطة العالمية ألمن الطيران. وسيشمل ذلك تحديد المجاالت التيب

األنشطة من ذلك  بناء القدرات وغيرفي  المساعدةالدول إلى المساعدة لتحقيق األهداف من خالل التدريب على أمن الطيران و 
من  إجراءات التنفيذ، كلما كان ذلك ممكنا   تصويبوتعديل أو  على تحديث خريطة الطريق ضرورةالعند  والعمل ذات الصلة،

 ة التهديدات الجديدة والناشئة كلما دعت الضرورة لذلك.واجهلم الالزمة ضافة االجراءاتوا  الناحية العملية، 

 

 اتفي إطار الشراك العمل 5-3

تحسين أمن الطيران. وتقدم الخطة العالمية ألمن  مواصلةيتعين إشراك جميع الجهات المعنية بالطيران في الجهود الرامية إلى 
الطيران إطارا  مرجعيا  مشتركا  لجميع الجهات المعنية وتحدد األدوار التي تضطلع بها اإليكاو والدول وقطاع الطيران. 

ى وضع القواعد والتوصيات الدولية، تدعم اإليكاو تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران من خالل توفير الموارد إلوباإلضافة 
 الالزمة وأدوات التنفيذ وتقديم المساعدة عن طريق البرامج والمبادرات المختلفة، مثل مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب".

 

 

 



 الخطة العالمية ألمن الطيران  5-2

 

 المعنيةدور اإليكاو والدول والجهات  5-4

الخطة العالمية ألمن وتنسيق تنفيذ رصد و ستضطلع اإليكاو بدور قيادي هام على الصعيد العالمي في   5-4-1
 الطيران. ويشمل هذا الدور ما يلي:

 ؛كلما دعت الحاجة لذلك تحديث الخطة العالمية ألمن الطيران أ(  
 األخرى؛ والمواد اإلرشادية باألدلةوضع القواعد والتوصيات الدولية والمحافظة عليها، واستكمالها  ب(  
 األمني للتهديدات والمخاطر؛ المشهدواستعراض رصد  ج(  
 لتنفيذ الفعال ألمن الطيران من خالل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛التدقيق في ا د(  
 أمن الطيران. منظومةفي  القصورأوجه لمعالجة  الهادفةالمساعدة  أنشطة تنفيذ ه(  

، مع فعاليتهاوتعزيز تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران  فيوتضطلع الدول وقطاع الطيران أيضا  بدور هام   5-4-2
الدول وغيرها من الجهات المعنية  ت ظهر. ومن المهم أن المهام المسندة إلى قطاع الطيران فيلدول لاإلقرار بالدور التنسيقي 

وسيؤدي هذا التحس ن التراكمي اإلجمالي في أمن الطيران العالمي في تنفيذ القواعد القياسية التشغيلية.  ،عاما  بعد عام ،تحسنا  
   إلى االرتقاء بأمن منظومة الطيران الدولي وسالمتها وتسهيالتها وعملياتها. 

 

 

______________________ 
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 الفصل السادس

 

 الخالصة
 

 الخالصة 6-1

الجهود الشاملة والمتسقة التي تبذلها اإليكاو وقطاع الطيران وغيرها من الجهات  لى توحيدإالخطة العالمية ألمن الطيران ترمي 
نمو قطاع الطيران ركيزة أساسية لالمعنية للتصدي للتحديات الراهنة في مجال أمن الطيران على الصعيد العالمي. ويعد األمن 

وثيقة هامة لمساعدة جميع الجهات المعنية  ن تكونأ لخطة العالمية ألمن الطيرانوي توخى لواستدامته على الصعيد العالمي. 
والتدابير المتعلقة باألمن وتبادل  والمناهجتنسيق المبادئ  يشمل مجاالتعلى تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن الطيران، بما 

 سمح هذهوست وتنمية القدرات.التدريب على أمن الطيران لوجيا األمنية على نحو أفضل و واالبتكار واستخدام التكنو  المعلومات
رقم قرار المقاصد وغايات تحقيق األخرى نحو  اإليكاو وقطاع الطيران وجميع الجهات المعنية بدفعالخطة العالمية أيضا  

على الصعيد  لصالح جميع الدول مستوى أمن الطيرانوالنهوض ب(، 2016ألمم المتحدة )الصادر عن مجلس األمن ل 2309
  التي يترتب عليها النمو االقتصادي والتنمية في شتى أنحاء العالم. المنفعة األسمىلمساهمة في تحقيق العالمي، وكذلك ا

 

______________________ 
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 لخطة العالمية ألمن الطيراناطريق  خريطة
 

 ةالطــمـــوح ةالشامل األهداف
 من التنفيذ الفعال ٪65 يتجاوز من الدول مستوى ٪80 تبلغ نسبة، 2020بحلول عام أ(   
 من التنفيذ الفعال ٪80 يتجاوز وىتمس من الدول ٪90تبلغ نسبة  ،2023بحلول عام ب(   

 من التنفيذ الفعال ٪90 يتجاوز وىتمن الدول مس ٪100 تبلغ نسبة، 2030بحلول عام ج(   
 

النتيجة 
 األساسية

 تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها -1

اإلجراءات 
 األساسية

 إسداء المشورة بشأن التهديدات والمخاطر. والحرص على التهديدات العالمية مشهد المواظبة على مراجعة 1-1
 التدريب على تقييم المخاطر.تحسين مستوى  1-2
 لشديد.المعرضة للخطر الواردة فيه فيما يتعلق بالمناطق يكاو واإلرشادات اأحكام الملحق السابع عشر لإل مراجعة 1-3
 ث في كل دولة من الدول إلجراء عمليات تقييم على الصعيدين الوطني والمحلي.وضع إطار محدَّ  1-4
 إليها.أو عمليات التقييم إلى من يحتاج ضمان وضع آليات فعالة على الصعيد الداخلي إليصال المعلومات  1-5
 بات الكشف األمني الراهنة في ضوء تقييم المخاطر على الصعيد الوطني.ترتي مراجعة 1-6
التهديدات على ب المتعلقةبشأن المخاطر واإلرشادات المقدمة التدابير األمنية للموظفين مع مراعاة المشورة  مراجعة 1-7

 الصعيد الداخلي.
جراء منظور شامل للطيران و تبني ضمان  1-8  لثآثار.عمليات تقييم مالئمة ا 

 اإلجراءات
على 
 مستوى
 العالم

 الهدف المؤشرات التدابير / المهام المحددة

اإلجراء  
 األساسي

1-1 

تحديد التهديدات المتعلقة باألمن  (أ) -1
البنى األساسية   ستهدفالتي ت لكترونياإل

والبيانات والمعلومات ونظم االتصاالت 
في مجال الطيران  األهمية الفائقة التكنولوجية

والتصدي لها من خالل التعاون باستخدام  ،المدني
 قدرة األفقية والمتداخلة والوظيفية لتحقيق المناهج

 لصمود أمام التهديداتعلى ا مقبولة ومتناسبة
على الصعيد العالمي.  لكترونيالمتعلقة باألمن اإل

المالحة الجوية واالتصاالت  وينبغي أن يشمل ذلك
وعمليات الطائرات وصالحية واالستطالع 

الطائرات للطيران وغيرها من التخصصات لضمان 
سالمة وأمن عمليات الطيران المدني بما يتماشى 
تماما  مع خطة اإليكاو العالمية للمالحة الجوية 

 وخطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوية.

تثال ألحكام الملحق االممستوى 
 السابع عشر المعنية

 اإليكاو تجريهتبيان استقصاء أو اس

 متواصل

رصد المخاطر الناشئة والمتنامية  (ب) -1
 اتالطائر و  لكترونيمثل األمن اإل ،والتصدي لها

عن مناطق ة اجمالنوالمخاطر  الموجهة عن بعد
 .النزاعات

االمتثال ألحكام الملحق مستوى 
 ذات الصلة بالموضوعالسابع عشر 

 اإليكاو تجريهاستبيان أو استقصاء 

 متواصل



(  )ألمرفق ا الخطة العالمية ألمن الطيران . App A- 2 

 

اإلجراء  
 األساسي

1-8 

ضمان مراعاة قطاع الطيران على نحو  (ج) -1
عند النظر في المخاطر والتدابير  شامل ومناسب

، التنسيق المبكر والمالئمو . المتعلقة بأمن الطيران
مع خبراء السالمة الجوية  حسب االقتضاء،

والمالحة الجوية والتسهيالت على الصعيدين 
 العالمي والوطني.

األحكام المنسقة على صعيد اإليكاو 
 اإلحاالت المرجعية إلى)مثل 

مثل األمن موضوعات أفقية 
 .(لكترونياإل

 .بشأن تقييم اآلثار الوثائق المالئمة
 قنوات تنسيق فعالة.إنشاء وتطبيق 

 متواصل

الدول 
وقطاع 
 الطيران

اإلجراء 
 1-1األساسي  

سةةلطات الةةدول مةةع قطةةاع الطيةةران  تعةةاوند( ت) -1
 دعنكفأ األنسب و على النحو األ المسؤولياتلتوزيع 
التةي لتهديةدات اإلجةراءات الالزمةة للتصةدي لاتخاذ 

ى المنةةةةةةةةةاطق المفتوحةةةةةةةةةة الهجمةةةةةةةةةات علةةةةةةةةة تشةةةةةةةةةكلها
 .للجمهور

تحديةةةةةةةد المسةةةةةةةؤوليات فةةةةةةةي البرنةةةةةةةامج 
الوطني ألمةن الطيةران المةدني وبةرامج 

 أمن المطارات.
فةي لجةان  سةؤولةحضور األطةراف الم

 ت.أمن المطارا
حةةةةو نعلةةةةى الاإلجةةةراءات تنفيةةةةذ  إثبةةةات
 .برنامج أمن المطارفي المبي ن 
 والتصةةةةةديالواضةةةةةح  التواصةةةةةل إثبةةةةات

 .بالشكل المالئم للتهديدات

 متواصل

اإلجراء  الدول
 5-1  األساسي

ومراجعتها آليات آمنة ومنهجية و تنفيذ  (ه) -1
التهديدات والمخاطر على عن لتبادل المعلومات 
 الصعيد الوطني.

 2019 اإليكاو تجريهاستقصاء أو استبيان 

اإلجراء 
 6-1  األساسي

استعراض اللجان الوطنية ألمن الطيران  (و) -1
والسلطات األمنية المختصة التابعة للدول بصورة 

وأساليب لكشف األمني المادي إجراءات ادورية 
طر المخا عمليات تقييم استنادا  إلى، مراقبة الدخول
 الوطني، لضمان مالئمتها وفعاليتهاعلى الصعيد 

 .المتوفرة التكنولوجيات والتقنياتأحدث  وتطبيقها

 متواصل اإليكاو تجريهاستقصاء أو استبيان 
نتائج البرنامج العالمي لتدقيق أمن 

 الطيران

اإلجراء  
 7-1  األساسي

 استعراض مدى مالءمة اإلجراءات (ز) -1
 الداخلية، بما في ذلكللتصدي للتهديدات  المطبقة

والتدابير المادية وآليات  التحريات الشخصية
دراج هذه التدابير التدريب والتوعية واإلبالغ. في  وا 

 برامج أمن الطيران المعنية التابعة للدولة.

 2019 اإليكاو تجريهاستقصاء أو استبيان 

قطاع 
 الطيران

اإلجراء 
 5-1  األساسي

تبادل لالعالمية  محافلالتعزيز وتشجيع  (ح) -1
 المعلومات األمنية مع قطاع الطيران.

مالئمة؛ مستويات المحافل الإنشاء 
 االستخدام.

2018 

اإلجراء  اإليكاو
 1-1األساسي  

الدول ببيان  لتوعيةوضع استراتيجية  )ط( -1
واالنتفاع  العالمية اإليكاو بشأن سياق المخاطر

به، بما في ذلك من خالل المكاتب اإلقليمية 
 منتظمة. دراسيةوتنظيم حلقات 

 2018 اإليكاو تجريهاستقصاء أو استبيان 

تشجيع استخدام شبكة جهات االتصال  )ي( -1
في مجال أمن الطيران التابعة لإليكاو لتبادل 

 المعلومات.

زيادة كبيرة في استخدام شبكة حدوث 
االتصال في مجال أمن جهات 

الطيران؛ إجراء اختبار سنوي على 
استخدام شبكة جهات االتصال في 

 مجال أمن الطيران

2018 

شةةبكة تقيةةيم فعاليةةة باالستشةةارة مةةع الةةدول،  )ك(-1
فةةةي وضةةةعها  وسةةةهولة اسةةتخدامها جهةةات االتصةةةال

الجوانب التةي تعمةل بشةكل من أجل تحديد الراهن، 

جهةةات  شةةبكةإدخةةال التحسةةينات علةةى 
 االتصال

2019 



App A-3    ألمرفق ا   الخطة العالمية ألمن الطيران() . 

 

يتعي ن تحسةينها، بمةا فةي ذلةك جي د وأي مجاالت قد 
  المسائل المرتبطة بأمن المعلومات.

اإلجراء 
 2-1  األساسي

فريق من الخبراء المتطوعين  تشكيل (ل) -1
 لتوفير التدريب على إدارة المخاطر.

عدد المتطوعين ومن مختلف 
 .األقاليم

حسب 
الحاجة، 
على أال 

ذلك يقل 
 عن

حلقة عمل 
واحدة 
 سنويا  

بشأن إدارة  حلقة عمل منقحة تنظيم (م) -1
 .األقاليممن  إقليمالمخاطر في كل 

تنظيم حلقة عمل لتدريب المشاركين 
من  إقليمفي كل  على إدارة المخاطر

الحصول على طلب و ؛ األقاليم
الدورات ومجاالت  بشأنتعليقات 
 تحسينها.

حلقة عمل 
واحدة 
 سنويا  

لدول األشد في اتحديد موظفين رئيسيين  (ن) -1
حاجة إلى التدريب على تقييم المخاطر 

لالرتقاء بوعي واالضطالع بأنشطة التوعية 
الموظفين الرئيسيين وفهمهم للمسائل المتعلقة 

 تقييم المخاطر.ب

توفير التدريب على تقييم المخاطر 
أمن  مجالن في الرئيسيين لموظفيل

 الدول، بما في ذلكلدى  الطيران
المختصة والوكاالت  اتالسلط

الرئيسية لقطاع الطيران )مثل شركات 
وغيرها من الطيران، والمطارات، 

 (.الوكاالت

خمسة 
أنشطة 

سنويا  على 
الصعيد 
 العالمي

اإلجراء  اإليكاو
 3-1  األساسي

لكشف تحديد القواعد القياسية الرئيسية ل (س) -1
األجهزة المتفجرة االرتجالية التي يحملها  عن

غير الركاب الذين يدخلون ص من ااألشخو الركاب 
مالءمتها  مدى ستعراضواالمناطق األمنية المقيدة 
 ومستويات تنفيذها الفعال.

لفريق خبراء أمن  29تقرير االجتماع 
 إلى المجلس. قدمالمالطيران 

2018 

قاعدة قياسية جديدة إدراج النظر في  (ع) -1
في الملحق بشأن الكشف األمني عن المتفجرات 

 السابع عشر.

لفريق خبراء أمن  29تقرير االجتماع 
 إلى المجلس. المقدمالطيران 

2018 

الكشف وتحديث إرشادات  مراجعة (ف) -1
 عن المتفجرات. األمني

 8201 نشر إرشادات محدثة

اإلجراء  
  4-1  األساسي

الدول ذات األولوية التي هي  تحديد (ص) -1
بحاجة إلى المساعدة في إدارة المخاطر وتقديم 

 الدعم.

المستوى العام للتنفيذ الفعال للقاعدة 
الواردة في الملحق  3-1-3القياسية 

 السابع عشر.

الدول ذات 
األولوية 
المحددة 
في أوائل 

عام 
2017  

وضع خطة إقليمية لتقديم الدعم إلى  (ق) -1
 ذات األولوية.الدول 

األطر 
الجديدة 

للمخاطر 
دول  5في 

بحلول 

تقديم اإلرشاد والمساعدة في مجال تقييم  (ر) -1
 المخاطر



(  )ألمرفق ا الخطة العالمية ألمن الطيران . App A- 4 

 

منتصف 
  2018عام 

اإلجراء 
   5-1  األساسي

 إيصالوضع إرشادات بشأن  (ش) -1
المعلومات المتعلقة بالتهديدات والمخاطر إلى 

 الدول وقطاع الطيران.

 2018 اإلرشاداتنشر 

اإلجراء  
 7-1  األساسي

إصدار اإليكاو كتاب منظمة إلى الدول  (ت) -1
 .ةالداخلي اتبشأن التهديد

مستوى الردود على كتاب المنظمة 
 إلى الدول

2018 

إصدار اإليكاو إرشادات ومواد تدريبية  (ث) -1
القوى التعرف على الشواغل المتعلقة ببشأن 

 عنها.العاملة واإلبالغ 

 2018 نشر اإلرشادات.

النظر في الممارسة الجديدة الموصى  (خ) -1
 بها بشأن عمليات التدقيق المستمرة.

 2019 اإليكاو تجريهاستقصاء أو استبيان 

اإلجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء  
 8-1األساسي  

)ذ( رهنا  بنظر فريق خبراء أمن الطيران، إعةداد -1
دليل عن التحقيق في أفعةال التةدخل غيةر المشةروع 

 ضد الطيران المدني. 

تقرير فريق خبراء أمن الطيران المقدم 
 إلى المجلس

2019 

اإلجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء  
 8-1األساسي  

)ض( رهنةةةا  بنظةةةر فريةةةق خبةةةراء أمةةةن الطيةةةران، -1
الطيةةةةران علةةةةى إعةةةةداد دليةةةةل عةةةةن ن ظةةةةم إدارة أمةةةةن 
 مستوى الدولة والمنظمات المعنية.

تقرير فريق خبراء أمن الطيران المقدم 
 إلى المجلس

2019 

  



App A-5    ألمرفق ا   الخطة العالمية ألمن الطيران() . 

 

النتيجة 
 األساسية

 األمنية والقدرات البشرية توفير الثقافة -2

اإلجراءات 
 األساسية

 بناء الثقافة األمنية وتعزيزها. 2-1
 مع مراعاة المخاطر.، ومراجعتهاإعداد برامج التدريب الوطنية  2-2
 وضمان األداء المستمر. القوى العاملةإضفاء الطابع المهني على  2-3
 تأمين المتطلبات األساسية أو الحد األدنى من التأهيل للموظفين العاملين في مجال األمن. 2-4
ألمن  االحتياجات األساسية و  ، مع التركيز على المهاراتالمواد التدريبية واإلرشادات المتعلقة باإليكاو مراجعة 2-5

 الطيران.
 األنشطة التدريبية المتعلقة باألمن في اإليكاو.وتطوير استعراض  2-6

 اإلجراءات
على 
 مستوى

 الهدف المؤشرات التدابير / المهام المحددة

اإلجراء  العالم
  األساسي

2-1 

لتعليم أو وضع مواد تدريبية  مراجعة (أ) -2
 ومبادئها.الثقافة األمنية 

 الوقائع عن واإلبالغ وعيال زيادة 

 ذات  األمنيةةةةةةةةة البرامجاالسةةةةةةةةتدالل بةةةةةةةة
 الصلة

  تةةةةةةةةوفير التةةةةةةةةدريب علةةةةةةةةى إدارة أمةةةةةةةةن
الطيةةةران علةةةى مسةةةتوى اإلدارة العليةةةا 

بوصةةةةةةةةةةةفهم المعي نةةةةةةةةةةةين ألشةةةةةةةةةةةخاص ل
كبار المةوظفين و مختصة السلطات ال

لةةةةدول ا فةةةةيأمن الطيةةةةران بةةةة المعنيةةةةين
 لسةةةةةةةلطة)مثةةةةةةةل المةةةةةةةديرين العةةةةةةةامين 

(، نةةةةةةةةةةوابهم/أو و المةةةةةةةةةةدني الطيةةةةةةةةةةران
 والمطةةةةةةةةةارات، الطيةةةةةةةةةران، وشةةةةةةةةةركات

 المسةةةةؤول)مثةةةةل  المعنيةةةةة وكةةةةاالتالو 
 األول المسةةةةةةةةةؤول/  األول التنفيةةةةةةةةةذي

 .(العمليات عن

2018 

وضع برامج التوعية األمنية التي تعزز  (ب) -2
 على نحو فعال الثفافة األمنية اإليجابية.

لحمالت التوعية الترويج المستمر  (ج) -2
 األمنية.

إعداد وتدريس برامج جديدة ومحدثة في  ها.تحسينو  ةوضع برامج تدريب مشترك (د) -2
 مجال أمن الطيران. 

وأدوات اإلبالغ،  التواصلوضع خطط  (ه) -2
والتدريب النموذجي وتوزيعها  والمواد الترويجية

 على جميع الجهات المعنية األخرى.

 .المعنية الموادإعداد 

الدول 
وقطاع 
 الطيران

اإلجراء 
  األساسي

2-1 

التواصل إلذكاء وضع استراتيجيات  (و) -2
االلتزام وعي الجمهور العام بأمن الطيران وأهمية 

 لتدابير األمنية.با

 2019 اإليكاو تجريهاستقصاء أو استبيان 

اإلجراء 
  األساسي

2-2 

زيادة الرقابة على الصعيد اإلداري  (ز) -2
 .بدور القدوة في هذا الصددالع طواالض

البرنامج الوطني لمراقبة  من خاللت قاس 
 الجودة في مجال أمن الطيران.

 متواصل

 أفضل الممارسات.تبادل  (ح) -2
إدراج أحكةةةام فةةةي بةةةرامج مراقبةةةة الجةةةودة  (ط) -2

 لثقافة األمنية.ا التنفيذ الفعال لنشرمدى لرصد 
البرنامج الوطني لمراقبة  من خاللت قاس 
 الجودة.

9201 
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مسةةةةةةةةةةةتوى قيةةةةةةةةةةةاس لوضةةةةةةةةةةةع أسةةةةةةةةةةةاليب  (ي) -2
األمنيةةةةةةةةةةة المحتملةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةدول الصةةةةةةةةةةعوبات 
 والمنظمات.

اإلجراء 
  األساسي

2-3 

المتمثلةةةةة فةةةةي  "الثقافةةةةة العادلةةةةة" تطبيةةةةق (ك) -2
إلبةةةةةالغ عةةةةةن جميةةةةةع القضةةةةةايا األمنيةةةةةة المحتملةةةةةة ا
توجيةةةه  خشةةةيةالمرتبطةةةة بةةةاألمن دون المشةةةكالت و 

 اللوم لألطراف المعنية.

  

لجميةةةةع  فةةةرزإجةةةةراءات تطبيةةةق ضةةةمان  (ل) -2
 .الموظفين

اإلجراء 
  األساسي

2-4 

العتمةةةةاد شةةةةامل برنةةةةامج وتنفيةةةةذ وضةةةةع  (م) -2
جميةةةةع المةةةةوظفين المشةةةةاركين فةةةةي المهةةةةام األمنيةةةةة 

 .أمن الطيرانعلى مستوى 

 وتنفيذهوضع البرنامج 

ضةمان اتصةةاف تةوفير التمويةل الكةافي ل (ن) -2
 لقةةةوى العاملةةةة فةةةي مجةةةال األمةةةن بةةةالقوة والتةةةدريبا

 س.اوالحم الجيد

البرنةةامج الةةوطني لمراقبةةة  مةةن خةةاللي قةةاس 
 الجودة.

اإلجراء  اإليكاو
  األساسي

2-1 

الثقافةةةةةةة الخاصةةةةةةة بتحديةةةةةةد اإلرشةةةةةةادات  (س) -2
 حسب االقتضاء. وتحسينها ومراجعتهااألمنية 

 2019 .الموادمراجعة 

اإلجراء 
األساسي  

2-4 

تحديةةةد مسةةةتويات الكفةةةاءة المقةةةررة علةةةى  (ع) -2
 الصعيد الدولي.

 مستويات الكفاءة.تحديد 

لمةؤهالت المهنيةة لاألمثل  القالبتحديد  (ف) -2
 وخطة تدريسها الجديدة على الصعيد العالمي

التدريبيةةةةةةةةة ضةةةةةةةمن المةةةةةةةواد  إدراج الخطةةةةةةةة
 المعنية

برنةةةةةةةةامج العةةةةةةةةالمي لات لرشةةةةةةةةادإعةةةةةةةةداد إ )ص(-2
 أمن الطيرانالعتماد 

 نشر اإلرشادات

اإلجراء 
  األساسي

2-5 

تحديد المهارات واالحتياجات األساسةية  (ق) -2
مةةةةةةةةةةواد التدريبيةةةةةةةةةةة ال مراجعةةةةةةةةةةةألمةةةةةةةةةةن الطيةةةةةةةةةةران و 
 ركز عليها.واإلرشادات التي ت

 شبكة مهارات التدريب

اإلجراء 
  األساسي

2-6 

وثيقةةةةةةة جديةةةةةةدة ونمةةةةةةوذج جديةةةةةةد  إعةةةةةةداد (ر) -2
 لسياسات التدريب والموافقة عليهما.

 الوثيقة إعداد 

دور مراكةةز التةةدريب علةةى أمةةن  مراجعةةة (ش) -2
 الطيران وفعاليتها

 استكمال عملية المراجعة

 إجراء تحليةل الحتياجةات التةدريب علةى (ت) -2
يشةةةةةمل جميةةةةةع الةةةةةدول التابعةةةةةة الصةةةةةعيد اإلقليمةةةةةي 

  لإلقليم.

 اإليكاو تجريهاستقصاء أو استبيان 

تعزيةةةةةةةةةز التعةةةةةةةةةاون علةةةةةةةةةى الصةةةةةةةةةعيدين  (ث) -2
علةةى تةةدريب الاإلقليمةةي ودون اإلقليمةةي فةةي مجةةال 

 أمن الطيران.
رشةةةادات للةةةدول )خ(-2 بشةةةأن  إعةةةداد نمةةةوذج وا 

البةةةةةرامج الوطنيةةةةةة للتةةةةةدريب علةةةةةى الطيةةةةةران تنفيةةةةةذ 
 المدني.

 النموذج إعداد 
 



App A-7    ألمرفق ا   الخطة العالمية ألمن الطيران() . 

 

النتيجة 
 األساسية

 تحسين المواد التكنولوجية وتعزيز االبتكار -3

اإلجراءات 
 األساسية

 إسداء المشورة الفنية إلى الدول. الحرص على 3-1
 التقنيات والتكنولوجيات االبتكارية.على تطوير تشجيع الدول وقطاع الطيران  3-2
 بالمعدات األمنية. الخاصةالمواصفات الفنية  تعزيز اتساق 3-3
 النظر في الحد األدنى من المواصفات الفنية للمعدات األمنية. 3-4
 زيادة استخدام التكنولوجيا المالئمة للكشف األمني والتسهيالت. 3-5
 .ذلك العوامل البشرية المعدات األمنية، بما في وتشغيلإصدار التراخيص  كفاءة إجراءاتتطوير وتحسين  3-6
 .مأمن الطيران ومساعدتهطالع المختصين بالنظر في استخدام المعلومات الخاصة بالمسافرين وتقييمها إل 3-7

 اإلجراءات
على 
 مستوى
 الدول

الموعد  المؤشرات التدابير / المهام المحددة
 المستهدف

اإلجراء  
  األساسي

3-2 

حزمة بشأن إجراء تجارب  إعداد (أ) -3
 .المبتكرةلتقنيات على اتشغيلية 

عدد الدول التي تجري تجارب تشغيلية 
 لتقنيات المبتكرة.على ا

 متواصل

تشةةةةةجيع ودعةةةةةم التجةةةةةارب واالختبةةةةةارات  (ب) -3
 المتعلقة بالعمليات والمعدات الجديدة.

تنظةةةةةةةيم ودعةةةةةةةم الفعاليةةةةةةةات والتحةةةةةةةديات  (ج) -3
المتعلقةةةةةة باالبتكةةةةةار وتشةةةةةجيع مشةةةةةاركة الشةةةةةركات 

 .والتجاريةالمبتدئة  الخاصة
اإلجراء 
  األساسي

3-4 

للبنةد الةذي يشةكل ل مفص  وضع تعريف  (د) -3
لكةةةةةل نةةةةةوع مةةةةةن أنةةةةةواع المعةةةةةدات بالنسةةةةةبة تهديةةةةةدا  
 األمنية.

عةةن  الةةدولزيةةادة تبةةادل المعلومةةات بةةين 
 والمواصفات. واألحكامات دالمع

 متواصل

 متطلبةةةةةةات وضةةةةةةع الحةةةةةةد األدنةةةةةةى مةةةةةةن (ه) -3
مةةةةةن أنةةةةواع المعةةةةةدات نةةةةوع كةةةةةل األوليةةةةة ل الكشةةةةف
 األمنية.

وضع مواصةفات تشةغيلية لكةل نةوع مةن  (و) -3
 أنواع المعدات األمنية.

تقيةةةيم التكنولوجيةةةات المتاحةةةة لكةةةل نةةةوع  (ز) -3
 من أنواع المعدات األمنية.

وضةةع المواصةةفات الفنيةةة لكةةل نةةوع مةةن  (ح) -3
 أنواع المعدات األمنية والحفاظ عليها.

  



(  )ألمرفق ا الخطة العالمية ألمن الطيران . App A- 8 

 

وقطاع  الدول
 الطيران

اإلجراء 
  األساسي

3-5 

اضةةةةةةةةطالع الةةةةةةةةدول وقطةةةةةةةةاع الطيةةةةةةةةران  (ط) -3
لتشةةةةةجيع اسةةةةةتخدام التكنولوجيةةةةةا  بأنشةةةةةطة التوعيةةةةةة

المتعلقةةةةةةة المناسةةةةةةبة، بمةةةةةةا فةةةةةةي ذلةةةةةةك االعتبةةةةةةارات 
 لعوامل البشرية.با

 متواصل اإليكاوتجريه استقصاء أو استبيان 

اإلجراء 
  األساسي

3-6 

عمليةةةةةة لإبقةةةةاء الةةةةةدول وقطةةةةاع الطيةةةةةران  (ي) -3
تةةرخيص المعةةدات األمنيةةة قيةةد االسةةتعراض لتقيةةيم 

هةةةا ومةةةا إذا كانةةةت تقةةةدم معلومةةةات جاوبكفاءتهةةةا وت
 ثة.دقيقة ومحدَّ 

ات السةةةةةةةةةلط حةةةةةةةةةرصضةةةةةةةةةمان الةةةةةةةةةدول  (ك) -3  
مةةةةةةع علةةةةةةى التنسةةةةةةيق  المختصةةةةةةة بةةةةةةأمن الطيةةةةةةران

الجةوازات الوكاالت األخةرى )مثةل الجمةارك ودائةرة 
 الهجرة( لتيسير تبادل البيانات وتقييم المخاطر.و 

  

علةةةةى الةةةةدول وقطةةةةاع الطيةةةةران  حةةةةرص (ل) -3
 .الموردينفي أسواق  المنافسةتشجيع 

اإلجراء 
  األساسي

3-6 

إلةةةةةةى الةةةةةةدول وقطةةةةةةاع الطيةةةةةةران  سةةةةةةعي (م) -3
إدارة المعةةةةةةدات األمنيةةةةةةة فةةةةةةي المطةةةةةةارات تحسةةةةةةين 

واختبةةةةةار )يشةةةةةمل ذلةةةةةك اختبةةةةةارات قبةةةةةول المواقةةةةةع 
 (.ةصيانالالمسارات و 

اإلجراء  اإليكاو
  األساسي

3-1 

 أمةةةةةةةةةةن الطيةةةةةةةةةةران تحسةةةةةةةةةةين موسةةةةةةةةةةوعة (ن) -3
(AVSECPaedia) .وتحديثها 

  في  المشتركةعدد الدول
 أمن الطيران موسوعة 

 الةةةةةدول المشةةةةةتركة فةةةةةي  عةةةةةدد
أمنننننننننن تحريةةةةةةةةةر موسةةةةةةةةةوعة 

 الطيران 
 بالموسةةوعة  االتصةةاالت عةةدد

 شهريا

 اإلرشةةةةةادات التشةةةةةغيلية  عةةةةةدد
أمنننن المتاحةةةة فةةةي موسةةةوعة 

 الطيران 
 موسةوعة  مدى تةوفر وظةائف

 من الطيران أ
 التةةي والمنظمةةات الةةدول عةدد 

 بشةةةةةةةأن المعلومةةةةةةةات تتبةةةةةةةادل
 التجارب

 تشةةةةةةةجع التةةةةةةي الةةةةةةةدول عةةةةةةدد 
 التجارب إجراء

 متواصل

أمةةةن  اسةةةتخدام موسةةةوعة التشةةةجيع علةةةى (س) -3
كتةةةاب المنظمةةةة إلةةةى  إصةةةدار مةةةن خةةةالل الطيةةةران

 الدول واالتصاالت والحوافز. 
النشرات المنتظمة لإلرشادات التشغيلية  (ع) -3

 بشأن استخدام التكنولوجيا والتقنيات االبتكارية.
اإلجراء 
  األساسي

3-2 

ضةةةةمان تبةةةةادل المعلومةةةةات بةةةةين الةةةةدول  (ف) -3
وقطةةةةةةةةاع الطيةةةةةةةةران بشةةةةةةةةأن التقنيةةةةةةةةات االبتكاريةةةةةةةةة 

 .والتكنولوجيا
إجراء  ودواعي وضع حزمة بشأن كيفية (ص) -3

التشةةةةةةةةةةةغيلية للتقنيةةةةةةةةةةةات االبتكاريةةةةةةةةةةةة  االختبةةةةةةةةةةةارات
 والتكنولوجيات.

اإلجراء 
  األساسي

3-3 

تحديةةةد الةةةدول التةةةي تضةةةع المواصةةةفات  (ق) -3
الفنيةةة و/أو متطلبةةات األداء فيمةةا يخةةص المعةةدات 

 األمنية.
الةدول المحةددة تيسير عقد اجتمةاع بةين  (ر) -3

فةةةةةةي الدراسةةةةةةة االستقصةةةةةةائية لتبةةةةةةادل المعلومةةةةةةات 
 المصنفة بشأن المواصفات الفنية.

اإلجراء  
األساسي  

3-3 

قواعةةةةةةةةد فةةةةةةةةي إمكانيةةةةةةةة وضةةةةةةةع مواصةةةةةةةلة النظةةةةةةةر 
وتوصةةيات دوليةةة فةةي المالحةةق المالئمةةة الصةةادرة 
عةةةن اإليكةةةاو ومةةةا يتصةةةل بهةةةا مةةةن إرشةةةادات عةةةن 

بةةةنظم المراقبةةةة تزويةةةد المطةةةارات والطةةةائرات كيفيةةةة 
باسةةةةةتخدام كةةةةةاميرات الفيةةةةةديو علةةةةةى مةةةةةتن الطةةةةةائرة 

فضال  عن  ،طيرانوخارجها وعلى األرض وأثناء ال
تم يةةةةةةمنهجيةةةةةة لتحليةةةةةةل واسةةةةةةتخدام البيانةةةةةةات التةةةةةةي 

 .الحصول عليها

تقريةةر فريةةق خبةةراء أمةةن الطيةةران المقةةدم 
 إلى المجلس

2019 

 



App A-9    ألمرفق ا   الخطة العالمية ألمن الطيران() . 

 

النتيجة 
 األساسية

 تحسين الرقابة وضمان الجودة -4

اإلجراءات 
 األساسية

لى مستويات التنفيذ الفعال نهج الرصد المستمر عوفقا  لوضع أهداف إقليمية للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  4-1
 للتدابير األمنية.

 .واستعراض النظراء عمليات التدقيق في إجراءبين الدول والجهات المعنية واإليكاو  فيماتنسيق الجهود  4-2
 .المحددة القصورأوجه و وضع وتنفيذ خطط التصحيح على الصعيدين الوطني والمحلي لمعالجة الفجوات  4-3
 نهج الرصد المستمر لتقديم معلومات موثوقة بشأن التنفيذ الفعالوفقا  لتعزيز البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  4-4

 لتدابير أمن الطيران.
 ت بشأن ضمان الجودة.التدريب وتقديم اإلرشادا تحسين 4-5

 اإلجراءات
على 
 مستوى

الموعد  المؤشرات التدابير / المهام المحددة
 المستهدف

  األساسياإلجراء  العالم
4-1 

ا  فةةي أهةةداف األقةةاليممةةن  إقلةةيموضةةع كةةل  (أ) -4
وفقةةا  البرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق أمةةن الطيةةران  إطةةار
تنفيةةةةةذ التةةةةةدابير  ، لضةةةةةمانالرصةةةةةد المسةةةةةتمرلةةةةةنهج 

األمنيةةةة علةةةى أرض الواقةةةع بشةةةكل فعةةةال، بمةةةا فةةةي 
مةةن  ذلةةك األقةةاليم التةةي ينفةةذ فيهةةا البرنةةامج العةةالمي

 ترتيبات تعاونية األخرى. خالل 

ثةةالث  النتةائج كةلاألهةداف و اسةتعراض 
سةةةةةةةةةةةنوات خةةةةةةةةةةةالل انعقةةةةةةةةةةةاد الجمعيةةةةةةةةةةةة 

 العمومية.

8201 

  األساسياإلجراء 
4-2 

وضةةةةةع العمليةةةةةات واإلجةةةةةراءات الالزمةةةةةة  (ب) -4
لمراقبةةةةةة الجةةةةةودة وتنسةةةةةيق الجهةةةةةود بةةةةةين الجهةةةةةات 

الةدول األخةرى بشةأن المعنية في إطار الدولة ومةع 
. ويمكةةةةن أن واسةةةةتعراض النظةةةةراء أنشةةةةطة التةةةةدقيق

يشمل ذلك األدوات والنماذج والتدريب على مراقبةة 
 الجودة.

وضةةع آليةةة لتبةةادل المعلومةةات الخاصةةة 
ودة بةةين الهيئةةات الحكوميةةة بمراقبةةة الجةة

 طةةاع الطيةةران بشةةأن أنشةةطة التةةدقيقوق
 . التي يجريها النظراء

2018 

اإلجراءان 
 2-4  األساسيان

 5-4و 

 إعةةةةةةةةةةةةداد الممارسةةةةةةةةةةةةات الجيةةةةةةةةةةةةدة فةةةةةةةةةةةةي (ج) -4
االضةةةةةةةطالع بمراقبةةةةةةةة الجةةةةةةةودة وتنسةةةةةةةيق الجهةةةةةةةود 

جهات المعنيةة بشةأن أنشةطة المبذولة بين الدول وال
. ويمكةةن أن جانةةب األقةةرانوالمراجعةةة مةةن  التةةدقيق

يشمل ذلك األدوات والنماذج والتدريب على مراقبةة 
 الجودة.

وضةةع آليةةة لتبةةادل المعلومةةات الخاصةةة 
بمراقبةةة الجةةودة بةةين الهيئةةات الحكوميةةة 

 قطةةاع الطيةةران بشةةأن أنشةةطة التةةدقيقو 
 . التي يجريها النظراء

2019 

  األساسياإلجراء  الدول
4-3 

 مع غيرها مةن للعمل ا  وضع الدول إطار  (د) -4
الةدول وقطةاع الطيةران لسةةد الفجةوات وتنفيةذ تةةدابير 

 التصدي الفورية.

التحسةةةةةينات والتعةةةةةديالت علةةةةةى إدخةةةةةال 
يتضةح مةن كمةا  الرقابة الوطنيةة،أجهزة 
التةي سةتبيانات الوا ستقصاءاتالانتائج 

 .لدولوااإليكاو تجريها 

2018 

علةةةةةةى  لجةةةةةةودةمراقبةةةةةةة اتحليةةةةةةل بيانةةةةةةات  (ه) -4
 األساسةةةيةلتحديةةةد مسةةةائل التنفيةةةذ  الصةةةعيد الةةةوطني

 التي تتطلب اهتماما  على المستوى التأسيسي.

وضةةةةةةةةع خطةةةةةةةةط العمةةةةةةةةل التصةةةةةةةةحيحية 
 وتنفيذها.

8201 

قطاع 
 الطيران

  األساسياإلجراء 
4-3 

شةةركاء قطةةاع الطيةةران مةةع الةةدول  عمةةل (و) -4
للمساعدة فةي وضةع خطةط العمةل وتحديةد القنةوات 

 للمساعدة أو التدريب أو نقل المعارف. الممكنة

نظةةةر الةةةدول فةةةي نتةةةائج برنةةةامج األياتةةةا 
لتةةةةةةدقيق السةةةةةةالمة التشةةةةةةغيلية وبرنةةةةةةامج 
األياتةةةةةةةةا لتةةةةةةةةدقيق السةةةةةةةةالمة للعمليةةةةةةةةات 

 األرضية.

2019 

اإلجراء األساسي  اإليكاو
4-3 

"دليل  Doc 10047 -  تحديث وثيقة االيكاو )ز(-4
ةةةةن مةةةةن إدراج ، "مراقبةةةةة أمةةةةن الطيةةةةران بمةةةةا قةةةةد يمك 

علةةةةةةى الةةةةةةدول قةةةةةةدرات إجةةةةةةراءات جديةةةةةةدة خاصةةةةةةة ب

-2018 لية التحديثتكمال عماس
2019 



(  )ألمرفق ا الخطة العالمية ألمن الطيران . App A- 10 

 

الراميةةة زيةةة الفعالةةة االتةةدابير االحتر اتخةةاذ و المراقبةةة 
مةةةن اإللزاميةةةة ألشةةةروط لإلةةةى منةةةع عةةةدم االمتثةةةال ل

فضةةل والموضةةوعة اسةةتنادا  إلةةى تجميةةع ألالطيةةران 
 .المعمول بها الممارسات

  األساسياإلجراء  اإليكاو
4-4 

إعةةادة هيكلةةة التقةةارير المعةةدة عةةن نتةةائج  (ح) -4
نهج وفقةةا  لةةالبرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق أمةةن الطيةةران 

الرصةةةةةد المسةةةةةتمر لتقةةةةةديم تفسةةةةةير أكثةةةةةر وضةةةةةوحا  
الخاضةةةعة  مختلةةةف المجةةاالتلمسةةتوى التنفيةةةذ فةةي 

 للتدقيق.

عةن  ةالسةنوي للتقةاريرشكل جديد وضع 
البرنةةةةامج العةةةةالمي لتةةةةدقيق أمةةةةن  نتةةةةائج

 الرصد المستمر. وفقا  لنهجالطيران 

2018 

المحةةةدود  اإلفصةةةاحدراسةةةة كيفيةةةة تنفيةةةذ  (ط) -4
البرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق أمةةن الطيةةران  عةةن نتةةائج
الرصد المسةتمر بطريقةة مناسةبة والنظةر وفقا  لنهج 
 في ذلك.

عةن  فصةاحمسةتوى اإل إعادة النظر في
البرنةةةةامج العةةةةالمي لتةةةةدقيق أمةةةةن  نتةةةةائج

الرصةةةد المسةةةتمر، وفقةةةا  لةةةنهج الطيةةةران 
لةةى المجلةةس فةةي عةةام ع عرضةةهالمزمةةع 
لةةةةى الجمعيةةةةة العموميةةةةة فةةةةي عو  2018
 .2019عام 

8201 

البرنامج العةالمي لتةدقيق  مراجعة وتنقيح (ي) -4
 الرصد المستمر.وفقا  لنهج أمن الطيران 

أهةةةةةةةداف البرنةةةةةةةامج العةةةةةةةالمي مراجعةةةةةةةة 
الرصةةد وفقةةا  لةةنهج لتةةدقيق أمةةن الطيةةران 

المسةةةةةةةةةةةةةةةةةتمر ومنهجيتةةةةةةةةةةةةةةةةةه وأسةةةةةةةةةةةةةةةةةئلته 
البروتوكوليةةة وتحليةةل البيانةةات الخاصةةة 
بهةةةةةةةةةذا البرنةةةةةةةةةامج لتقةةةةةةةةةديم التوصةةةةةةةةةيات 

 الالزمة.

2018-
2019 

تةةةةدقيق واستعراضةةةةةها الإجةةةةراء عمليةةةةةات 
لرصةةةةةةةةد ل المحةةةةةةةةد ث نهجالةةةةةةةةباسةةةةةةةةتخدام 
البرنةةةامج العةةةالمي فةةةي إطةةةار المسةةةتمر 

 لتدقيق أمن الطيران.
للبرنةةامج العةةالمي  نشةةر الشةةكل النهةةائي
الرصةةد وفقةةا  لةةنهج لتةةدقيق أمةةن الطيةةران 

 وتقرير اإليكاو بهذا الشأن. المستمر
 األكفةةةةةةأ سةةةةةةتخداماال سةةةةةةبلالنظةةةةةةر فةةةةةةي  (ك) -4
والقةةةةةوى العاملةةةةةة القليلةةةةةة العةةةةةدد  لمةةةةةوارد الشةةةةةحيحةل
وفقةةا  لةةنهج لبرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق أمةةن الطيةةران ل

 الرصد المستمر

إمكانيةةةةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةةةتعانة النظةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةي 
علةةةةةى المسةةةةؤولين عةةةةةن أمةةةةن الطيةةةةةران ب

الصةةةةةةةعيد اإلقليمةةةةةةةي، المةةةةةةةدربين مةةةةةةةنهم 
إجةةةراء عمليةةةات التةةةدقيق فةةةي واألكفةةةاء، 

 ،لبرنةةةامج العةةةالميا إطةةةار الميدانيةةة فةةةي
داخةةل المةةوارد المحةةدودة لالسةةتفادة مةةن 

الفعالية والكفاءة وتعزيز مستوى  األمانة
 في استخدام الموارد.

8201 

عةةةةةةةدد توظيةةةةةةةف إمكانيةةةةةةةة النظةةةةةةةر فةةةةةةةي 
المةةةةؤهلين جيةةةةدا مةةةةدققين إضةةةةافي مةةةةن ال

مةن أجةل اإليكةاو  للعمل لدى متفرغينال
طار  للتدقيق يتسمان عام وضع نظام وا 

 شمول.أكبر من ال بقدر

2018 

بشةةةةةأن تنظةةةةةيم حلقةةةةةات عمةةةةةل منتظمةةةةةة 
لضةةةةةةمان حصةةةةةةةول  والتنسةةةةةةةيقالكفةةةةةةاءة 

جميةةع مةةدققي البرنةةامج العةةالمي لتةةدقيق 
أمةةةةن الطيةةةةران علةةةةى الحةةةةد األدنةةةةى مةةةةن 

2019 



App A-11    ألمرفق ا   الخطة العالمية ألمن الطيران() . 

 

القواعةةةةد ب المتعمقةةةةة والمعرفةةةةة اتالكفةةةةاء
 والتوصيات الدولية والمواد اإلرشادية.

تحليةةةةةةل بيانةةةةةةات مراقبةةةةةةة الجةةةةةةودة علةةةةةةى  (ل) -4
 المشةةكالت األساسةةية فةةيالصةةعيد الةةوطني لتحديةةد 

التنفيةةةةةةذ والتةةةةةةي تتطلةةةةةةب اهتمامةةةةةةا  علةةةةةةى المسةةةةةةتوى 
 التأسيسي.

خطةةةةةةةةةةةةط العمةةةةةةةةةةةةل  مراجعةةةةةةةةةةةةةرصةةةةةةةةةةةةد و 
 التصحيحية للدول وتنفيذها.

 متواصل
 
 

  األساسياإلجراء 
4-5 

وضةةةع المبةةةادئ التوجيهيةةةة واإلرشةةةادات  (م) -4
 لمسةةةاعدة الةةةدول علةةةى تقيةةةيم وتنقيحهةةةا ومراجعتهةةةا

 فعالية برامجها الوطنية على نحو منتظم. مدى

تقارير البرنامج العالمي لتةدقيق  مراجعة
الرصد المستمر وفقا  لنهج أمن الطيران 

بعةد  الدول لدىالمختصة  طاتمع السل
تحديةةد الفجةةوات  ، بهةةدفتةةدقيقالإجةةراء 

نتةةةةائج  عنةةةةدما تةةةدلفةةةي مراقبةةةةة الجةةةودة 
الحصةةةةول  الحاجةةةةة إلةةةةىعلةةةةى التةةةةدقيق 

 .في هذا المجال مساعدةعلى 

2018-
2019 

الةةةةةدول علةةةةةى وضةةةةةع برنةةةةةامج مسةةةةةاعدة 
التةةةةةدقيق الةةةةةوطني الخةةةةةاص بكةةةةةل منهةةةةةا 

 حسب االقتضاء.
 

النتيجة 
 األساسية

 زيادة التعاون والدعم -5

اإلجراءات 
 األساسية

 

 .واستعراض النظراء التدقيقأنشطة إلجراء الموارد لإليكاو والدول والجهات المعنية بالمساهمة  5-1
 ت.حيثما أمكن( في إطار تنمية القدراتقديم المزيد من المساعدة ) 5-2
 تلقية.الدول الم من جانبالتنفيذ الفعال مستوى االلتزام بتعزيز  5-3
 ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير. 5-4
 ذلك وغيرالطيران والدول وقطاع  حدة والبنك الدولياألمم المت من قبيلتحديد مصادر التمويل الجديدة واستخدامها ) 5-5

 (.من المصادر
 تها على تقديم المساعدة.قدر اإليكاو و  فعاليةتعزيز  5-6

 اإلجراءات
الموعد  المؤشرات التدابير / المهام المحددة على مستوى

 المستهدف
 العالم

اإلجراءات )
  األساسية

إلى  5-1
5-6) 

عمليات دعم جميع الجهات المعنية وتشجيعها على إجراء  (أ) -5
بشأن العمليات األمنية  هاأو نقل المعارف أو تبادل استعرض النظراء

 واإلجراءات والتكنولوجيات.

ولويات االحتياجات واألتحديد 
 ومصادر التمويل.

2018 

توفير التمويل ألنشطة المساعدة التي تضطلع بها الدول أو  (ب) -5
 الطيران.قطاع 

 

 استعراض النظراءإجراء عمليات 
 وتنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية.

2018 

جراءات المساعدة و برامج تنفيذ  ا 
جراءات المتابعةاستعراض النظراء   وا 

 .بسرعة أكبر
وتوجيهها لمساعدة األموال تعبئة 
 .النظراء

 الدول
اإلجراءات )

من   األساسية
إلى  5-1
5-6) 

الصادر عن مجلس األمن  2309رقم قرار بال إذكاء الوعي (ج) -5
العالمية ألمن  ةطريق الخط خريطةو  أهدافب( و 2016) ألمم المتحدةل

 أمن الطيران.المعنية بلهيئات المحلية دى االطيران ل

 متواصل  اإليكاوتجريه استقصاء أو استبيان 

لتقديم المساعدة بما الدول التي تمتلك الموارد الالزمة  التزام (د) -5
 يلي:

ا وضع نموذج/قالب للمساءلة فيم
يتعلق باألدوار والمسؤوليات التي 

2018 



(  )ألمرفق ا الخطة العالمية ألمن الطيران . App A- 12 

 

 ؛الطويلة األجلالمشاركة   -
التةةةةي تمتلكهةةةةا الدولةةةةة ومعارفهةةةةا التأكةةةةد مةةةةن مسةةةةتوى الخبةةةةرة   -

 ؛للنقلالقابلة 
 لمخاطر.استنادا  إلى الوصف العام ل الموج هةالمساعدة  -

المستفيدون من برامج يضطلع بها 
 المساعدة التي تقدمها الجهات المانحة.

 الدول التي تتلقى المساعدة أو تحتاج إليها بما يلي: التزام (ه) -5
وتبةةادل  مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية بالتدريب  -

 المعلومات ونقل المعارف؛
تحديةةد األسةةباب الجذريةةة إجةةراء تقيةةيم يسةةتند إلةةى المخةةاطر ل -

 ؛القصورألوجه 
 راسخة للتحسن في األمد الطويل؛ سياسية إبداء إرادة -
 المساعدة لتحسين التنفيذ الفعال. برامج تطبيق -

 قطاع الطيران
 )اإلجراءان
 األساسيان

   (2-5و 5-1

من  تهاومراجعنقل المعارف واستعراضها تعزيز القدرة على  (و) -5
 .النظراءجانب 

رابطات قطاع الطيران عمليات  تنظيم
 وندواتوحلقات عمل استعراض 

 وفعاليات تدريب للنظراء.

2018 

 اإليكاو
اإلجراءات )

  األساسية
 4-5و 5-2
-5و 5-5و
6) 

تشجيع  الرامية إلىاستراتيجية اإليكاو  اشتمالضمان  (ز) -5
هةوتيسير المساعدة  )مثل  إنشاء آلية للمعلومات والتنسيقعلى  الموج 

مركز تبادل المعلومات( لتعزيز بناء القدرات على نحو أكثر فعالية 
 :عناصر من قبيل ما يليوكفاءة، وتشمل هذه االستراتيجية 

جميع أنشطة بناء القدرات )الدول تضم قاعدة بيانات  -
 ذلك(؛ واإليكاو ومنظمات أخرى وقطاع الطيران وما إلى  

 ع؛اضيمو القع و امو لواجداول الزمنية الو  تحديد األهداف -
 طلبات الدول؛ لتوجيه"مكتب مساعدة" إنشاء  -
 تبادل أفضل الممارسات؛ل منبر على اإلنترنتإنشاء  -
 لجهات المانحة المحتملة.اقدرات  تحديد -

 2018 قدرات الجهات المانحة.استكشاف 
 .وضع دليل تقييم االحتياجات 2019/

تحديد األولويات ل عام إطاروضع 
محددة مجموعة القائمة على المخاطر و 

 دوات.من األ
 مقاييس األداء الرئيسية.

لتوجيةةةةةةه  أدوات التقيةةةةةةيم المسةةةةةةتندة إلةةةةةةى المخةةةةةةاطر  تطبيةةةةةةق (ح) -5
 المساعدة مع مراعاة ما يلي:

أسةةاليب تقيةةيم االحتياجةةات لتحديةةد األسةةباب الجذريةةة ألوجةةه  -
 الدول؛ التي تعاني منها القصور

بةةين و الةةدول  فةةي الحتياجةةاتا فيمةةا يخةةص اتاألولويةة ترتيةةب -
 ؛المخاطربناء  على مستوى  ،الدول واألقاليم

، بمةةا يتناسةةب المخةةاطر مسةةتوى علةةى توجيةةه المسةةاعدة بنةةاء   -
مةةةةع بيةةةةان اإليكةةةةاو بشةةةةأن سةةةةياق المخةةةةاطر وعمليةةةةات تقيةةةةيم 

 المخاطر على الصعيد الوطني؛
 للدول. بعمليات تقييم مكاتب اإليكاو اإلقليمية اضطالع -

 2018 وضع "دليل تقييم االحتياجات".

 وضةةةع اسةةةتراتيجية جديةةةدة لإليكةةةاو مةةةن أجةةةل تعزيةةةز وتيسةةةير (ط) -5
هةةةةة لبنةةةةاء األنشةةةةطة وااللتزامةةةةات بةةةةالظروف المرتبطةةةةة ، و القةةةةدرات الموج 

 .المالئمة وأدوات التقييم

ستراتيجية إقرار قيادة اإليكاو لال
 جديدة.ال

2019 

الخبراء بةةةةةةة االسةةةةةةةتعانة استكشةةةةةةةاف الفةةةةةةةرص المتاحةةةةةةةة لزيةةةةةةةادة (ي) -5
قصةةةيرة األجةةةل فةةةي اإليكةةةاو بهةةةدف سةةةد الفجةةةوات لفتةةةرات  المتخصصةةةين

 .بمجاالت اختصاصهمالمرتبطة 

 االستعانةاستراتيجية تقرير عن تقديم 
قصيرة لفترات  المتخصصينالخبراء ب

 .األجل

2018 

 - انتهى -
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