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(vii) 

 الموجز التنفيذي

 

، على أن ثمة حاجة إلى 2016عقدت في سبتمبر ان، التي يكاولجمعية العمومية لإلل اسعة والثالثينالدورة التفي تفق المندوبون إ
الخطة العالمية  لبيفي المستقبل. وتأمن الطيران  وبرامج اساتلسي عاما   إعداد خطة عالمية ألمن الطيران بوصفها إطارا  بتسريع ال

كافة  هاتوجيهباحتياجات الدول وقطاع الطيران  ألمن الطيران، التي تحل محل استراتيجية اإليكاو الشاملة في مجال أمن الطيران،
المتفق عليها على الصعيد  األساسيةتعزيز أمن الطيران من خالل مجموعة من اإلجراءات والمهام واألهداف لالجهود المبذولة 

 الدولي.
في إطار السعي  الخطة العالمية ألمن الطيران القاعدة الالزمة للدول وقطاع الطيران والجهات المعنية واإليكاو للعمل معا   تيحوت

أ( )، هي التالية: ةنتائج أساسيتمثل في تعزيز أمن الطيران في شتى أنحاء العالم وتحقيق خمس الممشترك الهدف ال نحو تحقيق
 د()ج( تحسين الموارد التكنولوجية واالبتكار؛ )األمنية والقدرات البشرية؛  توفير الثقافةب( )الوعي بالمخاطر والتصدي لها؛  تعزيز

 .ه( زيادة التعاون والدعم)؛ تحسين الرقابة وضمان الجودة
من خالل قطاع الطيران وجميع  لمي واإلقليمي والوطني، وكذلكوتدعو هذه الخطة إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة على الصعيد العا

ويستلزم األمر أيضا  تضافر الجهود من أجل "األمن"؛  –الجهات المعنية األخرى، في االرتقاء بمستوى تنفيذ الملحق السابع عشر 
 تعزيز قدرات اإليكاو على دعم الدول في هذا الصدد.

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

 ل حسب الحاجةبشكل دوري وتعد   راجعأن تُ الطريق هذه وثيقة "حية" يجب  خريطة كل مهمة على حدة. وتعد  التي ترافق والتواريخ 
 التهديدات الجديدة والناشئة المرتبطة بأمن الطيران. لمراعاة

 

______________________ 





 
 
 
 
 

1-1 

 

 الفصل األول

 المقدمة

 معلومات أساسية   1-1

على الوصل في مجاالت  وتعزز خدمة النقل الجوي اآلمن القدرةيضطلع قطاع النقل الجوي بدور هام في االقتصاد العالمي.  1-1-1
 6 التجارة والسياحة والروابط السياسية والثقافية بين الدول. ومن المتوقع أن تصل حركة المسافرين الجوية سنويا  على الصعيد الدولي إلى

حركة الشحن الجوي  زدادمليار راكب سنويا ، في حين أنه من المتوقع أن ت 3.3تبلغ حاليا  حوالي نها أعلما  ب 2030مليارات راكب بحلول عام 
مليون طن. ومع توقع زيادة الحركة الجوية بشكل كبير في المستقبل، ثمة حاجة إلى إطار  125إلى حاليا   مليون طن 50من حوالي 
النمو شجع يالطيران ومن المعروف أن النمو بطريقة تتسم بالسالمة واألمن والكفاءة. لتنظيم على الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني  يتخطيط

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

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

مي. لدول والمجتمع الدولي على الصعيد العالليات العليا والمخاطر الحالية أن يظل أمن الطيران من األولو  اتوتتطلب التهديد 1-1-2
م واألمن السال التهديدات على" –( 2016) ألمم المتحدةالصادر عن مجلس األمن ل 2309رقم قرار ال الضوء من خالل وهو ما ُسل ط عليه
الذي يدعو اإليكاو والدول والجهات و ، (UNSCR 2309) 2016في سبتمبر  " الذي اعُتمدأمن الطيران األعمال اإلرهابية: الدوليين من جراء
رار الجمعية العمومية لإليكاو ــــ، ومن خالل قأمن الطيران مجال ا الدولية فيــــمسؤولياتهاالضطالع بالتزاماتها التعاقدية و التقيد بالمعنية إلى 

 لقانون الدولي.ا (، بموجبيكاو المستمرة المتعلقة بأمن الطيران)البيان الموحد بسياسات اإل 39-18

 الغرض   1-2
الصادر عن مجلس  2309رقم قرار المستمدة من الرئيسية الموضوعات الجوانب و التشتمل الخطة العالمية ألمن الطيران على  1-2-1

 مستندة إلى المخاطرالفعالة التدابير ال، وال سيما ما يلي: الحاجة إلى 18-39إليكاو ل( وقرار الجمعية العمومية 2016)ألمم المتحدة األمن ل
؛ بصفة مستدامةالتدابير بفعالية على أرض الواقع  وضمان تنفيذ؛ صورة التهديدات العالميةبصورة منتظمة لتبي ن تطور  يجري تقييمها والتي

 الطيران. ؛ وإرساء رقابة وطنية فعالة على نظم أمنيةثقافة األمنالوتخصيص الموارد وتعزيز 
 آمنة مشتركةالطيران الخاصة بكل منها لتوفير بيئة  شبكاتلطيران أن الدول تعتمد على فعالية ل ةميالعالطبيعة الوتعني  1-2-2

زالون يرون في الطيران المدني هدفا  يجتذبهم ، فإن اإلرهابيين ال يةاألمني شبكةعلى ال التي تدخل اتتحسين. وعلى الرغم من الللطيران
المتصورة في نظام الطيران المدني الدولي بهدف التسبب في خسائر كبيرة في األرواح وإحداث  ويواصلون استغالل أوجه الضعف الحقيقية أو

 أضرار اقتصادية واضطرابات في عمليتي التواصل والتجارة بين الدول.



 2-1 الخطة العالمية ألمن الطيران

 

مي وعلى وتوفر الخطة العالمية ألمن الطيران اإلرشادات الالزمة من أجل تحديد األولويات على الصعيدين الدولي واإلقلي 1-2-3
معا  لتحقيق األهداف المشتركة، وتدعم هذه  من خاللهأن تعمل  يتيح لإليكاو والدول والجهات المعنيةمستوى الدولة، وتنشئ هذه الخطة إطارا  
 شترك.أمن الطيران على نحو م تحسينه الجهود المبذولة لللتصدي للتحديات المشتركة، وتوج   الخطة مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

العام الذي يتكون طار لإلوكذلك  ،تفاقيات والقرارات الدوليةالل مكمال   ا  عنصر  األهداف المنشودة على أساسالتخطيط  ويشكل 1-2-4
 ملموسة وقابلة للقياس. نتائجمع ما يقابلها من األولويات األمنية  عملية تحديدمن خالل  ، ويكون ذلكالمالحق والمواد اإلرشاديةمن 

 ياق المخاطرس   1-3
قاعدة بيانات اإليكاو الطيران المدني الدولي:  يواجههاتستخدم اإليكاو المعلومات من المصادر التالية لتقييم المخاطر التي  1-3-1

عن فريق خبراء أمن  فريق عمل التهديدات والمخاطر المنبثق يجريهاعمليات تقييم المخاطر التي و أفعال التدخل غير المشروع؛ الخاصة ب
لبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران. ل وفقا  التدقيق (؛ وتحليل نتائج يرانالعالمي للمخاطر في مجال أمن الط ياقاإليكاو للس يان)ب الطيران

 ي وتشير هذه المصادر نفسها، التي تستخدم أيضا  في تحديد األولويات التي تنطوي عليها الخطة العالمية ألمن الطيران، إلى أن النقل الجو 
 يواجه عددا  من المخاطر األمنية، على النحو المبيَّن فيما يلي:

حاالت وفاة  إلىها واقعة من بين 21 ، أد ت2016و 2011بين عامي  أفعال التدخل غير المشروع فعال  من 69ُسجل  أ(
 أيواقعة ) 24أعلى عدد من الوقائع حيث بلغ عددها  حالة وفاة(. ومثلت الهجمات على المرافق 884)ما مجموعه 

التخريب حاالت في المائة(، ثم  26 أيواقعة ) 18 وعددها المشروع غيراالستيالء  حاالت ليهاتفي المائة(،  32
 17 أيواقعة ) 12 بلغ عددهافي المائة(، وغيرها من أفعال التدخل غير المشروع التي  22 أيواقعة ) 15 وعددها

 في المائة(؛
، بوصفها كبيرا   خطرا  تشكل  رتجالية واألجهزة المتفجرة االرتجالية التي يحملها األشخا ال تزال األجهزة المتفجرة االو  ب(

الكشف األمني بدور  أجهزةالسالح المفضل في محاوالت مهاجمة البنى األساسية للطيران المدني والمطارات. وتضطلع 
تنفيذ غير الفعال من الناحية العملية أن ال إال، حاسم في ردع عناصر التهديد والكشف عنها في نظام أمن الطيران

 ؛جهزةيمكن أن يؤدي إلى تقويض عمل هذه األ
التي  المواقع تهديدا  متزايدا  يطال أبرزت الهجمات المنفذة على المناطق المفتوحة للجمهور في المطارات أن هناكو  ج(

قابلة للتوقع. وتقي م اإليكاو التهديدات في ويتجمعون فيها في أوقات  قيودال بأدنى حد من يتواجد فيها الجمهور والركاب
 وحقيقية؛ قابلة للتصديق على أنها المناطق المفتوحة للجمهور

 علىوتؤكد بيانات البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أن األمر يتطلب إدخال تحسينات حاسمة على وجه السرعة  د(
نة؛ ية: عدم كفاية تدابير مراقبة الدخول إلى المناطق المؤم  الملحق السابع عشر لمعالجة الفجوات التالأحكام تنفيذ 
المركبات؛ واالفتقار إلى الموارد البشرية  تصاريحفي تنفيذ نظام تحديد هوية موظفي المطارات ونظم  القصوروأوجه 

األمنية والفنية على مستوى المطارات فيما يتعلق بأمن الطيران؛ والكشف األمني غير الفعال وعمليات المراقبة 
 نة.لألشخا  غير المسافرين الذين يتاح لهم الوصول إلى المناطق المؤم  

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

نون عن إيجاد طرق مبتكرة اويجب على الدول مواصلة التصدي للمخاطر المحددة أعاله، نظرا  إلى أن اإلرهابيين ال يتو  1-3-3
ونظم الطائرات الموجهة عن بعد والمخاطر  يلكترونبالمسائل المعقدة مثل نظام األمن اإل على أن تواصل أيضا  اهتمامها، المنظومةالستهداف 

 الناجمة عن مناطق النزاعات.



 3-1 الخطة العالمية ألمن الطيران

 

 فوائد الخطة العالمية ألمن الطيران   1-4

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

من الناحية المالية واالقتصادية، تسببت بعض الهجمات فال يمكن قياسها. فخسائر في األرواح البشرية ال أما، جدا   األمنية يمكن أن تكون كبيرة
والطيران لمدة أسبوعين وإصالح البنى  اتالمطار في أحد عمليات ال وقفمليار دوالر أمريكي نتيجة  4.47 التي حدثت مؤخرا  في خسائر بلغت

، حين اختطف اإلرهابيون أربع طائرات 11/9/2001وأدت الهجمات اإلرهابية في  1نتيجة للهجمات اإلرهابية.من الخسائر  هااألساسية وغير 
تداعيات أخرى نتيجة لضعف  التأثر سلبا  منويمكن أيضا   2تقدر بنحو تريليون ي دوالر أمريكي.مدنية الرتكاب الهجمات، إلى تكبد خسائر 

 .والتواصلواآلثار المترتبة على السياحة والتجارة  شمل فقدان الثقة لدى الناس والمستثمريندابير الخاصة بأمن الطيران، بما يالمعايير والت
اإليكاو والدول وقطاع الطيران والجهات المعنية لدى الطيران إلى تدعيم أوجه االلتزام ولذلك، تهدف الخطة العالمية ألمن  1-4-2
الطريق، فإن مستوى عمليات  خريطةفي  المحددةومع اضطالع الجهات المعنية بمسؤولياتها  أمن الطيران على الصعيد العالمي. تحسينل

وسيوفر  معنية تكبد الخسائر البشرية واالقتصادية والمالية وغيرها من الخسائر.الطيران المدني التي تتسم باألمن والسالمة ستجنب الجهات ال
 بالفائدة على جميع الدول. ستعودالطيران على الصعيد العالمي بيئة مواتية للنمو االقتصادي الشامل والتنمية التي  شبكة تحسين

 

______________________ 
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2-1 

 

 الفصل الثاني

 الهدف

 ة العالمية ألمن الطيرانالخط من هدفال    2-1

أمن  دول والجهات المعنية على تعزيز فعاليةالخطة العالمية ألمن الطيران في مساعدة اإليكاو وال إعداديتمثل الهدف من  2-1-1
 حقيقة مراعاة لعمل في هذا االتجاه، معإلهامه لو ولذا تسعى هذه الخطة إلى توحيد مجتمع أمن الطيران الدولي  العالمي. على الصعيد الطيران

. كما تهدف هذه الخطة إلى تحقيق الهدف المتبادل والمشترك تتغير باستمرارأن التهديدات والمخاطر التي يواجهها مجتمع الطيران المدني 
قرار الا في ومساعدة الدول على التعاضد فيما بينها للوفاء بالتزاماتها المنصو  عليه أمن الطيران في شتى أنحاء العالم تحسينالمتمثل في 

 .لإليكاو لجمعية العموميةذات الصلة الصادرة عن ا( والقرارات 2016)ألمم المتحدة الصادر عن مجلس األمن ل 2309رقم 
 وتتمثل المبادئ العامة التي تدعم الهدف من الخطة العالمية ألمن الطيران فيما يلي: 2-1-2

على  على وجه السرعة صيات الدولية المتعلقة باألمنفيذ القواعد والتو نضمان ت .ركبعدم ترك أي بلد وراء ال (أ 
النقل كبيرة الناجمة عن الاالقتصادية و بحيث تتمكن جميع الدول من االنتفاع بالفوائد االجتماعية  الصعيد العالمي

 الجوي المتسم بالسالمة واألمن والموثوقية.

 لمراقبةبنظام متماسك مدعومة   ،تحقيق نتائج متسقةل وتطبيقها المناسبة التدابير اتخاذ .بفعالية واالمتثال التنفيذ (ب 
 واإلشراف عليها. الجودة األمنية

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

تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول والجهات المعنية. وضمان أن تظل  .المعلومات دلوتبا التعاون  (د 
مبادئ التعاون المحددة في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية و/أو المتعددة األطراف واالعتراف بالتدابير األمنية 

 ي التعاون الدولي.أساسا  ُيبنى عليه ف ،المكافئة والتركيز على المخرجات األمنية

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

لتنفيذ السياسات والتدابير  وتبادلها وتبنيهاتشجيع الدول والجهات المعنية على إيجاد سبل جديدة ومبتكرة  .االبتكار (و 
 منية.األ

 والفعالة المناسبة اإلجراءات واتخاذ ،فهم المخاطر المرتبطة بأمن الطيران تحسين .وإدارتها وفهمها المخاطر تحديد (ز 
 .الصدد هذا في

  



 2-2 الخطة العالمية ألمن الطيران

 

 التطبيق   2-2
جوي لملحق السابع عشر أمرا  بالغ األهمية لضمان أمن النقل الالفعال ألحكام ا تنفيذ الدولُيعد التحسين المتواصل في  2-2-1

المتضافرة في وذلك لتوجيه الجهود  ،وانتظامه. وتنطبق الخطة العالمية ألمن الطيران على اإليكاو والدول األعضاء فيها والجهات المعنية
د يالتنفيذ واالمتثال، وتشجيع المساءلة فيما يتعلق باالضطالع بهذه المسؤوليات األمنية، وتعزيز الفعالية في مجال أمن الطيران على الصع

 العالمي.
، ومن المسلم به على العديد من المهام التي يتعين على الدول االضطالع بها)أ(  الطريق الواردة في المرفق خريطةل وتشتم 2-2-2

تي تنطوي على أكبر تنفيذ هذه المهام، أن تنظر في المجاالت ال سياقفي ينبغي للدول، . و في إطارهامصادر محدودة تعمل تمتلك أن الدول 
تبعا  لذلك. ويمكن الحصول على المعلومات الالزمة للمساعدة في تحديد )أ( لمهام المدرجة في المرفق اأولوية  ترتبأن و طر بالنسبة إليها مخا

تي لبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، واآلراء الفي إطار ا، ونتائج التدقيق العالمي للمخاطر ياقبشأن الس يكاواال يانتلك األولويات من ب
   آلخر نقطة مغادرة.ُتجمع من الدول األخرى التي تجري عمليات تقييم 

 

______________________ 
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 الفصل الثالث

 األساسيةالنتائج 

 رئيسيةخمس أولويات     3-1

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

من األساسية د هذه األولويات الموارد الالزمة وتبذل بشأنها الجهود الحثيثة. وُتستم لهاوتتيح  عليهااهتمامها العاجل  أن تركز والجهات المعنية
 :في ما يليوتتمثل النتائج الخمس الدول األعضاء في تحقيق هذا الهدف.  هاالتحديات الرئيسية التي قد تواجه

فعالة ومتناسبة  وإجراءاتسياسات لوضع . من الضروري استيعاب المخاطر تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها أ(
التي يمكن بالتالي التصدي لها على  القصورقييم المخاطر على تحديد الفجوات وأوجه ومستدامة. ويساعد االضطالع بت

 األمثل. بتخصيص الموارد على النحو باستخدام أفضل األساليب الممكنة من الناحية العملية و  نحو عاجل
لتحقيق نتائج جيدة  فائق األهمية شرطا   الثقافة األمنية الفعالة يعد  غرس. القدرات البشريةتعزيز األمنية و  الثقافة نشر ب(

قوية مستمدة من اإلدارة العليا عبر كل منظمة من المنظمات وفي إطار  ثقافة أمنية إرساءويجب  على الصعيد األمني.
 وُمحفَّزة ومهنية. إيجاد قوة عمل مدربة تدريبا  جيدا  الشروط الحاسمة كذلك لضمان أمن الطيران الفعال عملها. ومن 

نةيمكن أن يؤدي تطبيق وتشجيع الحلول التكنولوجية  .لموارد التكنولوجية وتعزيز االبتكارتحسين ا ج( والتقنيات  المحس 
 االبتكارية إلى توفير أدوات ترمي إلى تعزيز الفعالية األمنية مع ضمان الكفاءة التشغيلية.

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

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

 

______________________
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 الفصل الرابع

 األساسيةاإلجراءات 

التالية األساس الذي ُيبنى األساسية الخمس، بما يتماشى مع المبادئ العامة، ينبغي أن تشكل اإلجراءات  األساسية من أجل تحقيق النتائج
 تقدمهلعالمي )يمكن أن تشمل ما على الصعيد ا خطواتاتخاذ ويتطلب بعض هذه اإلجراءات عليه فيما يتعلق بالخطة العالمية ألمن الطيران. 

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

 تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها   -1

 والمخاطر. اتإسداء المشورة بشأن التهديدالحر  على و  ت العالميةالتهديدامشهد  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
 ء عمليات تقييم على الصعيدين الوطني والمحلي.ث في كل دولة من الدول إلجراوضع 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
التهديــدات علــى الصــعيد المتعلقــة بواإلرشــادات  بشــأن المخــاطرالمقدمــة المشــورة  فين مــع مراعــاةالتــدابير األمنيــة للمــوظ مراجعــة 1-7

 .الداخلي
 .ئمة لثآثارعمليات تقييم مالإجراء منظور شامل للطيران و تبني  ضمان 1-8

 

 القدرات البشريةتعزيز األمنية و  الثقافة نشر    -2

 .وتعزيزها الثقافة األمنية بناء 2-1
 .، مع مراعاة المخاطرومراجعتهااد برامج التدريب الوطنية إعد 2-2
 وضمان األداء المستمر. القوى العاملةإضفاء الطابع المهني على  2-3

                                                                 

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

 الملحق السابع عشر، ومجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة المعنية بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران.



 2-4 الخطة العالمية ألمن الطيران

 

 

 

 تأمين المتطلبات األساسية أو الحد األدنى من التأهيل للموظفين العاملين في مجال األمن. 2-4
 األساسية ألمن الطيران.االحتياجات و  اإليكاو، مع التركيز على المهاراتادات المتعلقة بالمواد التدريبية واإلرش مراجعة 2-5
  في اإليكاو.المتعلقة باألمن وتعزيز األنشطة التدريبية  مراجعة 2-6
 

 تحسين الموارد التكنولوجية وتعزيز االبتكار    -3

 إسداء المشورة الفنية إلى الدول. الحر  على 3-1
 بتكارية.التكنولوجيات االتقنيات و العلى تطوير ران الدول وقطاع الطي 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  إجراءاتكفاءة تطوير وتحسين  3-6
 .مأمن الطيران ومساعدتهإلطالع المختصين بالنظر في استخدام المعلومات الخاصة بالمسافرين وتقييمه  3-7
 

 تحسين الرقابة وضمان الجودة    -4

للتــدابير علــى مســتويات التنفيــذ الفعــال  نهج الرصــد المســتمروفقــا  لــن الطيــران وضــع أهــداف إقليميــة للبرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــ 4-1
 األمنية.

 .النظراء واستعراض إجراء عمليات التدقيق فيبين الدول والجهات المعنية واإليكاو فيما تنسيق الجهود  4-2
 .المحددة القصورأوجه و وضع وتنفيذ خطط التصحيح على الصعيدين الوطني والمحلي لمعالجة الفجوات  4-3
التنفيـذ الفعـال لتـدابير أمـن  عـنلتقـديم معلومـات موثوقـة  نهج الرصـد المسـتمروفقـا  لـتعزيز البرنامج العالمي لتـدقيق أمـن الطيـران  4-4

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

 
  



اإلجراءات األساسية —الفصل الرابع  4-3  

 

 

 زيادة التعاون والدعم    -5

 .واستعراض النظراء التدقيقأنشطة إلجراء رد لإليكاو والدول والجهات المعنية الموابالمساهمة  5-1
 تنمية القدرات.في إطار تقديم المزيد من المساعدة )حيثما أمكن(  5-2
 الدول المتلقية. من جانبالتنفيذ الفعال مستوى بزيادة االلتزام  5-3
 عالة في تنفيذ التدابير.ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية مشاركة ف 5-4
، (وغيرها من المصادر الطيرانوقطاع  األمم المتحدة والبنك الدولي والدول من قبيلتحديد مصادر التمويل الجديدة واستخدامها ) 5-5

 .ةحاليباإلضافة إلى مصادر التمويل ال
 تقديم المساعدة. على وقدرتهااإليكاو  فعاليةتعزيز  5-6
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 الفصل الخامس

 المراجعةالتنفيذ والرصد و 

 التنفيذ    5-1
ع كل يُ تنطبق الخطة العالمية ألمن الطيران على جميع الدول األعضاء وقطاع الطيران والجهات المعنية. و  على اعتماد كيان منها شجَّ

وما  األساسيةجراءات النتائج واإلالتي تبرز  الطريق طةخريالمستندة إلى و األولويات واألهداف الموصى بها في الخطة العالمية ألمن الطيران 
، وذلك لمساعدة االيكاو والدول والجهات المعنية على التركيز على تنفيذ التدابير واإلجراءات ومواعيد محددةيتصل بها من مهام ومؤشرات 

 تعزيز أمن الطيران العالمي.ذلك تحقيقا  للهدف المتمثل في على الفعالة والعمل 

 المراجعةالرصد و     5-2
 التدقيق وبعثات التحقق في إطار أداء الدول ورصده. ويجرى تحليل البيانات من خالل عمليات ُتستخدم مختلف مصادر البيانات في قياس
هاالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران،  ألمن  اإلقليميةوعات مجمال التي تقدمها تقاريرال، بما في ذلك المكاتب اإلقليمية والتقارير التي تعد 

بالتنسيق مع فريق  ،حسب االقتضاء وفي الوقت المناسب ،للخطة العالمية ألمن الطيران استعراضا  . وستجري أمانة اإليكاو الطيران إلى اإليكاو
على تقديم او أيضا  اإليك حر وست. المنشودة تحقيق األهداف فياإليكاو والدول األعضاء  تحرزهالتقدم الذي  لتقييم ،خبراء أمن الطيران

المواعيد المقررة، على النحو الُمبي ن في الخطة العالمية ألمن الطيران. التقيد باألهداف و معلومات محدثة عن الشوط المقطوع في تحقيق 
المساعدة في و قد تحتاج فيها الدول إلى المساعدة لتحقيق األهداف من خالل التدريب على أمن الطيران  وسيشمل ذلك تحديد المجاالت التي

إجراءات التنفيذ، كلما  تصويبوتعديل أو  على تحديث خريطة الطريق ضرورةالعند  والعمل األنشطة ذات الصلة،من ذلك  بناء القدرات وغير
 ة التهديدات الجديدة والناشئة كلما دعت الضرورة لذلك.واجهلم الالزمة ضافة االجراءاتوإمن الناحية العملية،  كان ذلك ممكنا  

 اتالعمل في إطار الشراك    5-3
تحسين أمن الطيران. وتقدم الخطة العالمية ألمن الطيران إطارا   مواصلةيتعين إشراك جميع الجهات المعنية بالطيران في الجهود الرامية إلى 

إلى وضع القواعد باإلضافة مرجعيا  مشتركا  لجميع الجهات المعنية وتحدد األدوار التي تضطلع بها اإليكاو والدول وقطاع الطيران. و 
ة عن طريق والتوصيات الدولية، تدعم اإليكاو تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران من خالل توفير الموارد الالزمة وأدوات التنفيذ وتقديم المساعد

 البرامج والمبادرات المختلفة، مثل مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب".

 الجهات المعنيةدور اإليكاو والدول و     5-4
الخطة العالمية ألمن الطيران. ويشمل هذا وتنسيق تنفيذ رصد و ستضطلع اإليكاو بدور قيادي هام على الصعيد العالمي في  5-4-1

 الدور ما يلي:
 ؛كلما دعت الحاجة لذلك تحديث الخطة العالمية ألمن الطيران أ( 
 األخرى؛ والمواد اإلرشادية باألدلةاستكمالها وضع القواعد والتوصيات الدولية والمحافظة عليها، و  ب( 



 2-5 الخطة العالمية ألمن الطيران

 

 األمني للتهديدات والمخاطر؛ المشهدواستعراض رصد  ج( 
 لتنفيذ الفعال ألمن الطيران من خالل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛التدقيق في ا د( 
 ن.أمن الطيرامنظومة في  القصورلمعالجة أوجه الهادفة المساعدة  أنشطة تنفيذ ه( 

، مع اإلقرار بالدور فعاليتهاوتعزيز تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران  فيوتضطلع الدول وقطاع الطيران أيضا  بدور هام  5-4-2
في تنفيذ  ،عاما  بعد عام ،الدول وغيرها من الجهات المعنية تحسنا   ُتظهر. ومن المهم أن المهام المسندة إلى قطاع الطيرانفي لدول لالتنسيقي 

ن التراكمي اإلجمالي في أمن الطيران العالمي إلى االرتقاء بأمن منظومة الطيران الدولي القواعد القياسية التشغيلية.  وسيؤدي هذا التحس 
 وسالمتها وتسهيالتها وعملياتها.

 

______________________ 



 
 
 
 
 

 6-1 

 الفصل السادس

 الخالصة

لشاملة والمتسقة التي تبذلها اإليكاو وقطاع الطيران وغيرها من الجهات المعنية الجهود ا لى توحيدإالخطة العالمية ألمن الطيران ترمي 
نمو قطاع الطيران واستدامته على الصعيد ركيزة أساسية لللتصدي للتحديات الراهنة في مجال أمن الطيران على الصعيد العالمي. ويعد األمن 

ثيقة هامة لمساعدة جميع الجهات المعنية على تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن و  أن تكون  لخطة العالمية ألمن الطيرانوُيتوخى لالعالمي. 
لوجيا األمنية على واالبتكار واستخدام التكنو  والتدابير المتعلقة باألمن وتبادل المعلومات والمناهجتنسيق المبادئ  يشمل مجاالتالطيران، بما 
اإليكاو وقطاع الطيران وجميع الجهات  بدفعالخطة العالمية أيضا   سمح هذهوست ت.التدريب على أمن الطيران وتنمية القدرانحو أفضل و 

مستوى أمن والنهوض ب(، 2016ألمم المتحدة )الصادر عن مجلس األمن ل 2309رقم قرار المقاصد وغايات تحقيق األخرى نحو  المعنية
التي يترتب عليها النمو االقتصادي والتنمية  المنفعة األسمىقيق على الصعيد العالمي، وكذلك المساهمة في تح لصالح جميع الدول الطيران

  في شتى أنحاء العالم.

 

______________________ 

 





 
 
 
 
 

 App A-1 

 )أ(المرفق 
 

 لخطة العالمية ألمن الطيراناطريق  خريطة
 

 ةالطــمـــوح ةالشامل األهداف
 نفيذ الفعالمن الت ٪65 يتجاوز من الدول مستوى  ٪80 تبلغ نسبة، 2020بحلول عام  أ( 
 من التنفيذ الفعال ٪80 يتجاوز وى تمس من الدول ٪90تبلغ نسبة  ،2023بحلول عام  ب( 

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

النتيجة 
 األساسية

 تعزيز الوعي بالمخاطر والتصّدي لها  -1

اإلجراءات 
 األساسية

 إسداء المشورة بشأن التهديدات والمخاطر. والحر  على التهديدات العالمية مشهد ة على مراجعةالمواظب 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
 ترتيبات الكشف األمني الراهنة في ضوء تقييم المخاطر على الصعيد الوطني. مراجعة 1-6
التهديدات على ب المتعلقةبشأن المخاطر واإلرشادات المقدمة التدابير األمنية للموظفين مع مراعاة المشورة  اجعةمر  1-7

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

 اإلجراءات
على 
  مستوى 

 الهدف المؤشرات التدابير / المهام المحددة

اإلجراء  عالمال
 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
واالستطالع وعمليات الطائرات وصالحية 
الطائرات للطيران وغيرها من التخصصات لضمان 

مة وأمن عمليات الطيران المدني بما يتماشى سال
تماما  مع خطة اإليكاو العالمية للمالحة الجوية 

 وخطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوية.

تثال ألحكام الملحق االممستوى 
 السابع عشر المعنية

 
 اإليكاو تجريهاستقصاء أو استبيان 

 متواصل



 App A-2 الخطة العالمية ألمن الطيران

 

التصدي رصد المخاطر الناشئة والمتنامية و   (ب)-1
الموجهة عن  اتالطائر و  لكترونيمثل األمن اإل ،لها
 .عن مناطق النزاعاتة اجمالنوالمخاطر  بعد

االمتثال ألحكام الملحق مستوى 
 ذات الصلة بالموضوعالسابع عشر 

 
 اإليكاو تجريهاستبيان أو استقصاء 

 متواصل

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 فقية موضوعات أ
 .(لكترونياإل
 

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

 متواصل

الدول 
وقطاع 
 الطيران

اإلجراء 
 1-1األساسي  

ســلطات الــدول مــع قطــاع الطيــران  تعــاون ت  د()-1
 دعنكفأ األنسب و على النحو األ المسؤولياتلتوزيع 
التـي لتهديـدات مـة للتصـدي لاإلجـراءات الالز اتخاذ 
ى المنـــــــــاطق المفتوحـــــــــة الهجمـــــــــات علـــــــــ تشـــــــــكلها
 .للجمهور

تحديـــــــد المســـــــؤوليات فـــــــي البرنـــــــامج 
الوطني ألمـن الطيـران المـدني وبـرامج 

 أمن المطارات.
 

فـي لجـان  سـؤولةحضور األطـراف الم
 أمن المطارات.

 
حــــو نعلــــى الاإلجـــراءات تنفيــــذ  إثبـــات
 .برنامج أمن المطارفي المبي ن 
 

 والتصـــــديالواضـــــح  التواصـــــل إثبــــات
 .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

 على الصعيد الوطني، لضمان مالئمتها وفعاليتها
 .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
 للتصدي للتهديدات الداخلية، بما في ذلك المطبقة

والتدابير المادية وآليات  التحريات الشخصية
في  وإدراج هذه التدابير وعية واإلبالغ.التدريب والت

 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.

مستويات مالئمة؛ 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 

 2018 اإليكاو تجريهاستقصاء أو استبيان 



App A-3    الخطة العالمية ألمن الطيرانطة طريق خري ()ألمرفق ا —   . 

 

 منتظمة. دراسيةوتنظيم حلقات 
تشجيع استخدام شبكة جهات االتصال   )ي(-1

في مجال أمن الطيران التابعة لإليكاو لتبادل 
 المعلومات.

زيادة كبيرة في استخدام شبكة حدوث 
جهات االتصال في مجال أمن 
الطيران؛ إجراء اختبار سنوي على 
استخدام شبكة جهات االتصال في 

 مجال أمن الطيران

2018 

شــبكة تقيــيم فعاليــة  باالستشــارة مــع الــدول، )ك(-1
فـــي وضـــعها  وســـهولة اســتخدامها جهــات االتصـــال

الجوانـب التـي تعمـل بشـكل من أجل تحديد الراهن، 
جي د وأي مجاالت قد يتعي ن تحسـينها، بمـا فـي ذلـك 

  المسائل المرتبطة بأمن المعلومات.

جهــات  شــبكةإدخــال التحســينات علــى 
 االتصال

2019 

اإلجراء 
 2-1  األساسي

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

عدد المتطوعين ومن مختلف 
 .األقاليم

حسب 
الحاجة، 
على أال 
ذلك يقل 
حلقة  عن

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 
ن وفهمهم للمسائل المتعلقة الموظفين الرئيسيي

 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 
ى سنويا  عل
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   من ااألشخو الركاب 
مالءمتها  مدى ستعراضواالمناطق األمنية المقيدة 
 ومستويات تنفيذها الفعال.

لفريق خبراء أمن  29جتماع تقرير اال
 إلى المجلس. قدمالمالطيران 

2018 

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

 عشر.

لفريق خبراء أمن  29تقرير االجتماع 
 إلى المجلس. المقدمالطيران 

2018 

 األمني الكشفوتحديث إرشادات  مراجعة (ف)-1
 عن المتفجرات.

 2018 نشر إرشادات محدثة



 App A-4 الخطة العالمية ألمن الطيران

 

اإلجراء  
  4-1  األساسي

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

 الدعم.

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

 السابع عشر.

الدول ذات 
ية األولو 

المحددة 
في أوائل 
عام 
2017  

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

األطر 
الجديدة 
للمخاطر 

دول  5في 
بحلول 
منتصف 
  2018عام 

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

اإلجراء 
   5-1  األساسي

المعلومات  لإيصاوضع إرشادات بشأن  (ش)-1
المتعلقة بالتهديدات والمخاطر إلى الدول وقطاع 

 الطيران.

 2018 نشر اإلرشادات

اإلجراء  
 7-1  األساسي

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

مستوى الردود على كتاب المنظمة 
 إلى الدول

2018 

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

 العاملة واإلبالغ عنها.

 2018 نشر اإلرشادات.

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

 2019 اإليكاو تجريهاستقصاء أو استبيان 

اإلجراء  
 8-1األساسي  

أمن الطيـران، إعـداد )ذ( رهنا  بنظر فريق خبراء -1
دليل عن التحقيق في أفعـال التـدخل غيـر المشـروع 

 ضد الطيران المدني. 

تقرير فريق خبراء أمن الطيران المقدم 
 إلى المجلس

2019 

ـــراء أمـــن الطيـــران، -1   ـــق خب ـــا  بنظـــر فري )ض( رهن
إعــــداد دليـــــل عـــــن ُنظــــم إدارة أمـــــن الطيـــــران علـــــى 

 مستوى الدولة والمنظمات المعنية.

ر فريق خبراء أمن الطيران المقدم تقري
 إلى المجلس

2019 

 
 

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. لقوى العاملةاإضفاء الطابع المهني على  2-3
 تأمين المتطلبات األساسية أو الحد األدنى من التأهيل للموظفين العاملين في مجال األمن. 2-4
االحتياجات األساسية ألمن و  ، مع التركيز على المهاراتالمواد التدريبية واإلرشادات المتعلقة باإليكاو مراجعة 2-5

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



App A-5    الخطة العالمية ألمن الطيرانطة طريق خري ()ألمرفق ا —   . 

 

 اإلجراءات
على 
 مستوى 

 الهدف المؤشرات التدابير / المهام المحددة

اإلجراء  العالم
  األساسي

2-1 

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

 الوقائع عن واإلبالغ وعيال زيادة 

 ذات  األمنيــــــــة مجالبرااالســــــــتدالل بــــــــ
 الصلة

  تــــــــوفير التــــــــدريب علــــــــى إدارة أمــــــــن
الطيـــران علـــى مســـتوى اإلدارة العليـــا 

بوصـــــــــــفهم المعي نـــــــــــين ألشـــــــــــخا  ل
كبار المـوظفين و مختصة السلطات ال

لــــدول ا فــــيأمن الطيــــران بــــ المعنيــــين
 لســـــــلطة)مثـــــــل المـــــــديرين العـــــــامين 

ــــــــــران ــــــــــوابهم/أو و المــــــــــدني الطي (، ن
ـــــــــران، وشـــــــــركات  والمطـــــــــارات، الطي

ــــة وكــــاالتالو  ــــل  المعني  المســــؤول)مث
ـــــــــذي  األول المســـــــــؤول/  األول التنفي

 .(العمليات عن

2018 

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

الترويج المستمر لحمالت التوعية  (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 

وعي التواصل إلذكاء راتيجيات وضع است (و)-2
االلتزام 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

لمراقبة البرنامج الوطني  من خاللُتقاس 
 الجودة في مجال أمن الطيران.

 متواصل

 أفضل الممارسات.تبادل  (ح)-2
إدراج أحكــــام فــــي بــــرامج مراقبــــة الجــــودة  (ط)-2

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

2019 

ت مسـتوى الصـعوباقيـاس لوضع أسـاليب  (ي)-2
 األمنية المحتملة في الدول والمنظمات.

اإلجراء 
  األساسي

2-3 

المتمثلــــــة فــــــي  "الثقافــــــة العادلــــــة" تطبيــــــق (ك)-2
إلبـــــالغ عـــــن جميـــــع القضـــــايا األمنيـــــة المحتملـــــة ا
ـــاألمن دون المشـــكالت و  توجيـــه  خشـــيةالمرتبطـــة ب

 اللوم لألطراف المعنية.

  

لجميــــــع  فـــــرزإجــــــراءات تطبيـــــق ضـــــمان  (ل)-2
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 .فينالموظ
اإلجراء 
  األساسي

2-4 

جميـع العتمـاد شـامل برنـامج وتنفيذ وضع  (م)-2
المــــوظفين المشــــاركين فــــي المهــــام األمنيــــة علــــى 

 .أمن الطيرانمستوى 

 وضع البرنامج وتنفيذه

ضـــمان اتصـــاف تـــوفير التمويـــل الكـــافي ل (ن)-2
 لقـــوى العاملـــة فـــي مجـــال األمـــن بـــالقوة والتـــدريبا

 س.اوالحم الجيد

البرنــامج الــوطني لمراقبــة  مــن خــاللقــاس يُ 
 الجودة.

اإلجراء  اإليكاو
  األساسي

2-1 

ـــــــد اإلرشـــــــادات  (س)-2 الثقافـــــــة الخاصـــــــة بتحدي
 حسب االقتضاء. وتحسينها ومراجعتهااألمنية 

 2019 .الموادمراجعة 

اإلجراء 
األساسي  

2-4 

تحديـــــد مســـــتويات الكفـــــاءة المقـــــررة علـــــى  (ع)-2
 الصعيد الدولي.

 مستويات الكفاءة.يد تحد

لمــؤهالت المهنيــة لاألمثــل  القالــبتحديــد  (ف)-2
 وخطة تدريسها الجديدة على الصعيد العالمي

ضـــــــمن المـــــــواد التدريبيــــــــة  إدراج الخطـــــــة
 المعنية

برنــــــــامج العــــــــالمي لات لرشــــــــادإعــــــــداد إ ) (-2
 أمن الطيرانالعتماد 

 نشر اإلرشادات

اإلجراء 
  األساسي

2-5 

ـــد المهـــارات واالحتياجـــات األساســـية تحد (ق)-2 ي
مــــــــــواد التدريبيــــــــــة ال مراجعــــــــــةألمــــــــــن الطيــــــــــران و 
 ركز عليها.واإلرشادات التي ت

 شبكة مهارات التدريب

اإلجراء 
  األساسي

2-6 

ــــــــد  إعــــــــداد (ر)-2 ــــــــدة ونمــــــــوذج جدي وثيقــــــــة جدي
 لسياسات التدريب والموافقة عليهما.

 الوثيقة إعداد 

لتـــدريب علـــى أمـــن دور مراكـــز ا مراجعـــة (ش)-2
 الطيران وفعاليتها

 استكمال عملية المراجعة

 إجـــراء تحليـــل الحتياجـــات التـــدريب علـــى (ت)-2
الصـــــعيد اإلقليمـــــي يشـــــمل جميـــــع الـــــدول التابعـــــة 

 لإلقليم.

 اإليكاو تجريهاستقصاء أو استبيان 

تعزيــز التعــاون علــى الصــعيدين اإلقليمــي  (ث)-2
أمـــــن علـــــى ب تـــــدريالودون اإلقليمـــــي فـــــي مجـــــال 

 الطيران.
بشـــأن  إعـــداد نمـــوذج وإرشـــادات للـــدول )خ(-2

ـــــذ  ـــــران تنفي ـــــى الطي ـــــة للتـــــدريب عل ـــــرامج الوطني الب
 المدني.

 النموذج إعداد 
 

 

النتيجة 
 األساسية

 تحسين المواد التكنولوجية وتعزيز االبتكار -3

اإلجراءات 
 األساسية

 .إسداء المشورة الفنية إلى الدول الحر  على 3-1
 التقنيات والتكنولوجيات االبتكارية.على تطوير تشجيع الدول وقطاع الطيران  3-2
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 بالمعدات األمنية. الخاصةالمواصفات الفنية  تعزيز اتساق 3-3
 النظر في الحد األدنى من المواصفات الفنية للمعدات األمنية. 3-4
 الت.زيادة استخدام التكنولوجيا المالئمة للكشف األمني والتسهي 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 تشغيلية  إعداد  (أ)-3
 .لتقنيات المبتكرةعلى ا

عدد الدول التي تجري تجارب 
 لتقنيات المبتكرة.على اتشغيلية 

 متواصل

تشــــــــجيع ودعــــــــم التجــــــــارب واالختبــــــــارات  (ب)-3
 المتعلقة بالعمليات والمعدات الجديدة.

تنظيم ودعـم الفعاليـات والتحـديات المتعلقـة  (ج)-3
 الخاصـــــةباالبتكـــــار وتشـــــجيع مشـــــاركة الشـــــركات 

 .والتجاريةالمبتدئة 
اإلجراء 
  األساسي

3-4 

ــــوضـــع تعريــــ   (د)-3 للبنــــد الــــذي يشــــكل ل مفص 
 لكل نوع من أنواع المعدات األمنية.بالنسبة تهديدا  

 عـن الـدولزيادة تبادل المعلومات بين 
 والمواصفات. واألحكامات دالمع

 متواصل

 الكشـف متطلبـات وضع الحد األدنـى مـن (ه) -3
 نوع من أنواع المعدات األمنية.كل األولية ل

وضــــع مواصــــفات تشــــغيلية لكــــل نــــوع مــــن  (و)-3
 أنواع المعدات األمنية.

تقيــيم التكنولوجيــات المتاحــة لكــل نــوع مــن  (ز)-3
 ة.أنواع المعدات األمني

وضــــع المواصــــفات الفنيــــة لكــــل نــــوع مــــن  (ح)-3
 أنواع المعدات األمنية والحفاظ عليها.

الدول 
وقطاع 
 الطيران

اإلجراء 
  األساسي

3-5 

اضــطالع الــدول وقطــاع الطيــران بأنشــطة  (ط)-3
لتشجيع استخدام التكنولوجيـا المناسـبة، بمـا  التوعية

 رية.لعوامل البشالمتعلقة بافي ذلك االعتبارات 

 متواصل اإليكاوتجريه استقصاء أو استبيان 

اإلجراء 
  األساسي

3-6 

عمليـــــــة لإبقـــــــاء الـــــــدول وقطـــــــاع الطيـــــــران  (ي)-3
تـــرخيص المعـــدات األمنيـــة قيـــد االســـتعراض لتقيـــيم 

هــــا ومــــا إذا كانــــت تقــــدم معلومــــات جاوبكفاءتهــــا وت
 ثة.دقيقة ومحدَّ 

ات المختصــة السـلط حــر ضـمان الـدول  (ك)-3  
مـع الوكــاالت األخــرى علـى التنســيق  الطيــرانبـأمن 

الهجـــرة( لتيســـير الجـــوازات و )مثـــل الجمـــارك ودائـــرة 
 تبادل البيانات وتقييم المخاطر.
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ــــــران  حــــــر  (ل) -3 ــــــدول وقطــــــاع الطي ــــــى ال عل
 .الموردينفي أسواق  المنافسةتشجيع 

اإلجراء 
  األساسي

3-6 

تحســـين إلـــى الـــدول وقطـــاع الطيـــران  ســـعي (م)-3
دارة المعــدات األمنيــة فــي المطــارات )يشــمل ذلــك إ

اختبــــــــارات قبــــــــول المواقــــــــع واختبــــــــار المســـــــــارات 
 (.ةصيانالو 

اإلجراء  اإليكاو
  األساسي

3-1 

 أمـــــــــــــن الطيــــــــــــــران تحســـــــــــــين موســـــــــــــوعة (ن)-3
(AVSECPaedia) .وتحديثها 

  في  المشتركةعدد الدول
 أمن الطيران موسوعة 

 الدول المشتركة فـي تحريـر  عدد
 أمن الطيران  موسوعة

 بالموســــــوعة  االتصــــــاالت عــــــدد
 شهريا

 اإلرشـــــــــادات التشـــــــــغيلية  عـــــــــدد
أمننننننن المتاحــــــة فــــــي موســــــوعة 

 الطيران 
 موســـــوعة  مــــدى تـــــوفر وظــــائف

 من الطيران أ
 التـــــي والمنظمـــــات الـــــدول عـــــدد 

 بشــــــــــــأن المعلومــــــــــــات تتبــــــــــــادل
 التجارب

 إجـــراء تشـــجع التـــي الـــدول عـــدد 
 التجارب

 متواصل

أمــــن  ام موســــوعةاســــتخد التشــــجيع علــــى (س)-3
كتـــاب المنظمـــة إلـــى  إصـــدار مـــن خـــالل الطيـــران

 الدول واالتصاالت والحوافز. 
النشــــرات المنتظمــــة لإلرشــــادات التشــــغيلية  (ع)-3

 بشأن استخدام التكنولوجيا والتقنيات االبتكارية.
اإلجراء 
  األساسي

3-2 

ضــــــمان تبــــــادل المعلومــــــات بــــــين الــــــدول  (ف)-3
التقنيـــــــــات االبتكاريـــــــــة  وقطـــــــــاع الطيـــــــــران بشـــــــــأن

 والتكنولوجيا.
إجــراء  ودواعــي وضـع حزمــة بشــأن كيفيـة ( )-3

التشــــــــــــغيلية للتقنيــــــــــــات االبتكاريــــــــــــة  االختبــــــــــــارات
 والتكنولوجيات.

اإلجراء 
  األساسي

3-3 

تحديد الدول التي تضع المواصـفات الفنيـة  (ق)-3
و/أو متطلبـــــــــات األداء فيمـــــــــا يخـــــــــص المعـــــــــدات 

 األمنية.
تيسير عقد اجتماع بين الدول المحـددة فـي  (ر)-3

الدراســـة االستقصـــائية لتبـــادل المعلومـــات المصـــنفة 
 بشأن المواصفات الفنية.

قواعــد فــي إمكانيــة وضــع مواصــلة النظــر )ش( -3  
وتوصـــيات دوليـــة فـــي المالحـــق المالئمـــة الصـــادرة 
عـــن اإليكـــاو ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن إرشـــادات عـــن 

والطـــائرات بـــنظم المراقبـــة  تزويـــد المطـــاراتكيفيـــة 
باســـــتخدام كـــــاميرات الفيـــــديو علـــــى مـــــتن الطـــــائرة 

فضـال  عـن  ،طيرانوخارجها وعلى األرض وأثناء ال
ــــــي  ــــــات الت ــــــل واســــــتخدام البيان ــــــة لتحلي ــــــمنهجي تم ي

 .الحصول عليها

تقرير فريق خبراء أمـن الطيـران المقـدم 
 إلى المجلس

2019 

 
النتيجة 
 األساسية

 ان الجودةتحسين الرقابة وضم -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.
 رشادات بشأن ضمان الجودة.التدريب وتقديم اإل تحسين 4-5
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 اإلجراءات
على 
 مستوى 

الموعد  المؤشرات التدابير / المهام المحددة
 المستهدف

  األساسياإلجراء  العالم
4-1 

 ا  في إطارأهداف األقاليممن  إقليموضع كل  (أ)-4
وفقــا  لــنهج البرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطيــران 

ـــدابير ، لضـــمانالرصـــد المســـتمر ـــذ الت األمنيـــة  تنفي
علــــى أرض الواقــــع بشـــــكل فعــــال، بمـــــا فــــي ذلـــــك 

مـن خـالل  األقاليم التي ينفذ فيها البرنـامج العـالمي
 ترتيبات تعاونية األخرى.

 

ثــالث  النتـائج كـلاألهـداف و اسـتعراض 
ســـــــــــنوات خـــــــــــالل انعقـــــــــــاد الجمعيـــــــــــة 

 العمومية.

2018 

  األساسياإلجراء 
4-2 

وضــــــع العمليــــــات واإلجــــــراءات الالزمــــــة  (ب)-4
مراقبـــــة الجـــــودة وتنســـــيق الجهـــــود بـــــين الجهـــــات ل

الـدول األخـرى بشـأن المعنية في إطار الدولة ومـع 
. ويمكــــن أن واســــتعراض النظــــراء أنشــــطة التــــدقيق

يشمل ذلك األدوات والنماذج والتدريب على مراقبـة 
 الجودة.

وضــع آليــة لتبــادل المعلومــات الخاصــة 
بمراقبــة الجــودة بــين الهيئــات الحكوميــة 

 طيــران بشــأن أنشــطة التــدقيقطــاع الوق
 . التي يجريها النظراء

2018 

اإلجراءان 
 2-4  األساسيان

 5-4و 

االضــطالع  إعــداد الممارســات الجيــدة فــي (ج)-4
بمراقبة الجودة وتنسيق الجهود المبذولة بـين الـدول 

والمراجعــة  جهــات المعنيــة بشــأن أنشــطة التــدقيقوال
دوات . ويمكـن أن يشـمل ذلـك األمن جانب األقران

 والنماذج والتدريب على مراقبة الجودة.

وضــع آليــة لتبــادل المعلومــات الخاصــة 
بمراقبــة الجــودة بــين الهيئــات الحكوميــة 

 قطــاع الطيــران بشــأن أنشــطة التــدقيقو 
 . التي يجريها النظراء

2019 

  األساسياإلجراء  الدول
4-3 

 مــع غيرهــا مـــن للعمـــل ا  وضــع الــدول إطــار  (د)-4
يـران لســد الفجـوات وتنفيـذ تــدابير الـدول وقطـاع الط
 التصدي الفورية.

التحســـــينات والتعـــــديالت علـــــى إدخـــــال 
يتضـح مـن كمـا  الرقابة الوطنيـة،أجهزة 
التـي سـتبيانات الوا ستقصاءاتالانتائج 
 .لدولوااإليكاو تجريها 

2018 

علـى الصـعيد  لجودةمراقبة اتحليل بيانات  (ه)-4
التـــــي  اســـــيةاألسلتحديـــــد مســـــائل التنفيـــــذ  الـــــوطني

 تتطلب اهتماما  على المستوى التأسيسي.
 

وضــــــــع خطــــــــط العمــــــــل التصــــــــحيحية 
 وتنفيذها.

2018 

قطاع 
 الطيران

  األساسياإلجراء 
4-3 

شــــركاء قطــــاع الطيــــران مــــع الــــدول  عمــــل (و)-4
للمساعدة فـي وضـع خطـط العمـل وتحديـد القنـوات 

 للمساعدة أو التدريب أو نقل المعارف. الممكنة

ي نتـــائج برنـــامج األياتـــا نظـــر الـــدول فـــ
ــــــامج  لتــــــدقيق الســــــالمة التشــــــغيلية وبرن
ــــــــدقيق الســــــــالمة للعمليــــــــات  ــــــــا لت األيات

 األرضية.

2019 

اإلجراء األساسي  اإليكاو
4-3 

"دليل  Doc 10047 -  تحديث وثيقة االيكاو )ز(-4
ــــن مــــن إدراج ، "مراقبــــة أمــــن الطيــــران بمــــا قــــد يمك 

علــــــى الــــــدول قــــــدرات إجــــــراءات جديــــــدة خاصــــــة ب
الراميــة زيــة الفعالــة االتــدابير االحتر اتخــاذ و لمراقبــة ا

ـــال ل ـــع عـــدم االمتث ـــى من ـــة ألشـــروط لإل مـــن اإللزامي
فضــل والموضــوعة اســتنادا  إلــى تجميــع ألالطيــران 
 .المعمول بها الممارسات

-2018 لية التحديثتكمال عماس
2019 

  األساسياإلجراء  اإليكاو
4-4 

عـــن نتـــائج إعـــادة هيكلـــة التقـــارير المعـــدة  (ح)-4
نهج وفقــا  لــالبرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطيــران 

الرصـــــد المســـــتمر لتقـــــديم تفســـــير أكثـــــر وضـــــوحا  

عـن  ةالسـنوي للتقـاريرشكل جديد وضع 
البرنــــامج العــــالمي لتــــدقيق أمــــن  نتــــائج
 الرصد المستمر. وفقا  لنهجالطيران 

2018 
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الخاضـــعة  مختلـــف المجــاالتلمســتوى التنفيـــذ فــي 
 للتدقيق.

المحـدود عـن  اإلفصـاحدراسة كيفيـة تنفيـذ  (ط)-4
وفقــا  البرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطيــران  نتــائج
الرصــد المســتمر بطريقــة مناســبة والنظــر فــي لــنهج 
 ذلك.

عـن  فصـاحمسـتوى اإل إعادة النظر فـي
البرنــــامج العــــالمي لتــــدقيق أمــــن  نتــــائج

الرصـــد المســـتمر، وفقـــا  لـــنهج الطيـــران 
جلــس فــي عــام لــى المع عرضــهالمزمــع 
لــــى الجمعيــــة العموميــــة فــــي عو  2018
 .2019عام 

2018 

البرنـــامج العـــالمي لتـــدقيق  مراجعــة وتنقـــيح (ي)-4
 الرصد المستمر.وفقا  لنهج أمن الطيران 

أهداف البرنامج العالمي لتدقيق مراجعة 
الرصد المستمر وفقا  لنهج أمن الطيران 

ومنهجيته وأسـئلته البروتوكوليـة وتحليـل 
انــات الخاصــة بهــذا البرنــامج لتقــديم البي

 التوصيات الالزمة.

2018-
2019 

تــــدقيق واستعراضـــــها الإجــــراء عمليـــــات 
ــــــــباســــــــتخدام  لرصــــــــد ل المحــــــــد ث نهجال
البرنـــامج العـــالمي فـــي إطـــار المســـتمر 

 لتدقيق أمن الطيران.
للبرنــامج العــالمي  نشــر الشــكل النهــائي
الرصــد وفقــا  لــنهج لتــدقيق أمــن الطيــران 

 وتقرير اإليكاو بهذا الشأن. لمستمرا
لمــوارد ل األكفــأ ســتخداماال ســبلالنظــر فــي  (ك)-4

لبرنــــامج لوالقــــوى العاملــــة القليلــــة العــــدد  الشــــحيحة
ـــران  ـــدقيق أمـــن الطي ـــنهج العـــالمي لت ـــا  ل الرصـــد وفق

 المستمر

إمكانيــــــــــــة االســــــــــــتعانة النظــــــــــــر فــــــــــــي 
علـــــى المســــؤولين عـــــن أمــــن الطيـــــران ب

مـــــــدربين مـــــــنهم الصـــــــعيد اإلقليمـــــــي، ال
ـــدقيق فـــي واألكفـــاء،  إجـــراء عمليـــات الت
 ،لبرنـــامج العـــالميا إطـــار الميدانيــة فـــي
داخــل المــوارد المحــدودة لالســتفادة مــن 

الفعالية والكفاءة وتعزيز مستوى  األمانة
 في استخدام الموارد.

2018 

عـــــــدد توظيـــــــف إمكانيـــــــة النظـــــــر فـــــــي 
المــــؤهلين جيــــدا مــــدققين إضــــافي مــــن ال

مـن أجـل اإليكـاو  عمل لدىلل متفرغينال
 للتدقيق يتسمان عام وضع نظام وإطار

 شمول.أكبر من ال بقدر

2018 

بشـــــأن تنظـــــيم حلقـــــات عمـــــل منتظمـــــة 
لضــــــمان حصـــــــول  والتنســـــــيقالكفــــــاءة 

جميــع مــدققي البرنــامج العــالمي لتــدقيق 
أمــــن الطيــــران علــــى الحــــد األدنــــى مــــن 

القواعــــد ب المتعمقــــة والمعرفــــة اتالكفــــاء
 لدولية والمواد اإلرشادية.والتوصيات ا

2019 

تحليل بيانات مراقبة الجـودة علـى الصـعيد  (ل)-4
ـــد  ـــذ  المشـــكالت األساســـية فـــيالـــوطني لتحدي التنفي

 والتي تتطلب اهتماما  على المستوى التأسيسي.
 

خطــــــــــــط العمــــــــــــل  مراجعــــــــــــةرصــــــــــــد و 
 التصحيحية للدول وتنفيذها.

 متواصل
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  األساسياإلجراء 
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لمبـــــــادئ التوجيهيــــــة واإلرشـــــــادات وضــــــع ا (م)-4
 لمســـاعدة الـــدول علـــى تقيـــيم وتنقيحهـــا ومراجعتهـــا

 فعالية برامجها الوطنية على نحو منتظم. مدى

تقارير البرنامج العالمي لتـدقيق  مراجعة
الرصد المستمر وفقا  لنهج أمن الطيران 

بعـد  الدول لدىالمختصة  طاتمع السل
تحديــد الفجــوات  ، بهــدفتــدقيقالإجــراء 
نتــــائج  عنــــدما تـــدلي مراقبــــة الجـــودة فـــ

ــــى التــــدقيق  ــــىعل الحصــــول  الحاجــــة إل
 .في هذا المجال مساعدةعلى 

2018-
2019 

مســـــاعدة الـــــدول علـــــى وضـــــع برنـــــامج 
التـــــدقيق الـــــوطني الخـــــا  بكـــــل منهـــــا 

 حسب االقتضاء.
 
 

النتيجة 
 األساسية

 زيادة التعاون والدعم -5

اإلجراءات 
 األساسية

 

 .واستعراض النظراء التدقيقأنشطة إلجراء لموارد لإليكاو والدول والجهات المعنية ابالمساهمة  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
 كة فعالة في تنفيذ التدابير.ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية مشار  5-4
 ذلك وغيرالطيران حدة والبنك الدولي والدول وقطاع األمم المت من قبيلتحديد مصادر التمويل الجديدة واستخدامها ) 5-5

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

 اإلجراءات
الموعد  شراتالمؤ  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
 قطاع الطيران.

 

 استعراض النظراءإجراء عمليات 
 وتنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية.

2018 

إجراءات المساعدة و برامج تنفيذ 
 وإجراءات المتابعةاستعراض النظراء 

 .بسرعة أكبر
دة وتوجيهها لمساعاألموال 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 

الدول التي تمتلك الموارد الالزمة لتقديم المساعدة بما  التزام (د)-5
 يلي:
 ؛الطويلة األجلالمشاركة   -
القابلــة التــي تمتلكهــا الدولــة ومعارفهــا التأكــد مــن مســتوى الخبــرة   -

 ؛للنقل

ا فيم وضع نموذج/قالب للمساءلة
يتعلق باألدوار والمسؤوليات التي 
يضطلع بها المستفيدون من برامج 

 المساعدة التي تقدمها الجهات المانحة.

2018 



 App A-12 الخطة العالمية ألمن الطيران

 

 لمخاطر.استنادا  إلى الوصف العام ل الموج هةالمساعدة  -
 الدول التي تتلقى المساعدة أو تحتاج إليها بما يلي: التزام (ه)-5
مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية بالتدريب وتبادل  -

 المعلومات ونقل المعارف؛
تحديد األسباب الجذرية ألوجه جراء تقييم يستند إلى المخاطر لإ -

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

 قطاع الطيران
 )اإلجراءان
 األساسيان

   (2-5و 5-1

من  تهاومراجعا نقل المعارف واستعراضهتعزيز 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 وتيسير  الرامية إلىاستراتيجية اإليكاو  اشتمالضمان  (ز)-5
هةالمساعدة  )مثل مركز  آلية للمعلومات والتنسيق إنشاءعلى  الموج 

تبادل المعلومات( لتعزيز بناء القدرات على نحو أكثر فعالية وكفاءة، 
 :عناصر من قبيل ما يليوتشمل هذه االستراتيجية 

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

 ع؛اضيمو القع و امو لجداول الزمنية واالو  هدافتحديد األ -
 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.

المسـاعدة لتوجيـه  أدوات التقييم المسـتندة إلـى المخـاطر  تطبيق (ح)-5
 مع مراعاة ما يلي:

أساليب تقييم االحتياجات لتحديد األسباب الجذرية ألوجه  -
 الدول؛ االتي تعاني منه القصور

بين الدول و الدول  في الحتياجاتا فيما يخص اتاألولوي ترتيب -
 ؛المخاطربناء  على مستوى  ،واألقاليم

، بما يتناسب مع المخاطر مستوى  على توجيه المساعدة بناء   -
بيان اإليكاو بشأن سياق المخاطر وعمليات تقييم المخاطر على 

 الصعيد الوطني؛
 للدول. بعمليات تقييم قليميةمكاتب اإليكاو اإل اضطالع -

 2018 وضع "دليل تقييم االحتياجات".

ــــز وتيســــير (ط)-5  وضــــع اســــتراتيجية جديــــدة لإليكــــاو مــــن أجــــل تعزي
ــــاء األنشــــطة هــــة لبن ــــدرات الموج  ــــالظروف المرتبطــــة ، و الق وااللتزامــــات ب

 .المالئمة وأدوات التقييم

ستراتيجية إقرار قيادة اإليكاو لال
 جديدة.ال

2019 

ــــــــادة (ي)-5 ــــــــ االســــــــتعانة استكشــــــــاف الفــــــــر  المتاحــــــــة لزي الخبراء ب
قصـــيرة األجـــل فـــي اإليكـــاو بهـــدف ســـد الفجـــوات لفتـــرات  المتخصصـــين
 .بمجاالت اختصاصهمالمرتبطة 

 االستعانةاستراتيجية تقرير عن تقديم 
قصيرة لفترات  المتخصصينالخبراء ب

 .األجل

2018 

 - انتهى -
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