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الموجز التنفيذي
إتفق المندوبون في الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو ،التي انعقدت في سبتمبر  ،2016على أن ثمة حاجة إلى
التسريع بإعداد خطة عالمية ألمن الطيران بوصفها إطا ار عاما لسياسات وبرامج أمن الطيران في المستقبل .وتلبي الخطة العالمية
ألمن الطيران ،التي تحل محل استراتيجية اإليكاو الشاملة في مجال أمن الطيران ،احتياجات الدول وقطاع الطيران بتوجيهها كافة
الجهود المبذولة لتعزيز أمن الطيران من خالل مجموعة من اإلجراءات والمهام واألهداف األساسية المتفق عليها على الصعيد
الدولي.
وتتيح الخطة العالمية ألمن الطيران القاعدة الالزمة للدول وقطاع الطيران والجهات المعنية واإليكاو للعمل معا في إطار السعي
نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز أمن الطيران في شتى أنحاء العالم وتحقيق خمس نتائج أساسية ،هي التالية( :أ)
تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها؛ (ب) توفير الثقافة األمنية والقدرات البشرية؛ (ج) تحسين الموارد التكنولوجية واالبتكار؛ (د)
تحسين الرقابة وضمان الجودة؛ (ه) زيادة التعاون والدعم.
وتدعو هذه الخطة إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني ،وكذلك من خالل قطاع الطيران وجميع
الجهات المعنية األخرى ،في االرتقاء بمستوى تنفيذ الملحق السابع عشر – "األمن"؛ ويستلزم األمر أيضا تضافر الجهود من أجل
تعزيز قدرات اإليكاو على دعم الدول في هذا الصدد.
وتتمحور هذه الخطة حول خريطة طريق تتضمن  94مهمة تندرج ضمن  32إجراء لتحقيق خمس نتائج أساسية ،وهي تحدد
األهداف المنشودة حتى انعقاد الدورة األربعين للجمعية العمومية لإليكاو في عام  .2019وهناك أيضا مجموعة من المؤشرات
والتواريخ التي ترافق كل مهمة على حدة .وتعد خريطة الطريق هذه وثيقة "حية" يجب أن تُراجع بشكل دوري وتعدل حسب الحاجة
لمراعاة التهديدات الجديدة والناشئة المرتبطة بأمن الطيران.

______________________
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الفصل األول

المقدمة
 1-1معلومات أساسية
يضطلع قطاع النقل الجوي بدور هام في االقتصاد العالمي .وتعزز خدمة النقل الجوي اآلمن القدرة على الوصل في مجاالت
1-1-1
التجارة والسياحة والروابط السياسية والثقافية بين الدول .ومن المتوقع أن تصل حركة المسافرين الجوية سنويا على الصعيد الدولي إلى 6
مليارات راكب بحلول عام  2030علما بأنها تبلغ حاليا حوالي  3.3مليار راكب سنويا ،في حين أنه من المتوقع أن تزداد حركة الشحن الجوي
من حوالي  50مليون طن حاليا إلى  125مليون طن .ومع توقع زيادة الحركة الجوية بشكل كبير في المستقبل ،ثمة حاجة إلى إطار
تخطيطي على الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني لتنظيم النمو بطريقة تتسم بالسالمة واألمن والكفاءة .ومن المعروف أن الطيران يشجع النمو
االقتصادي العالمي ،وهو عامل تمكيني حاسم في التقدم االقتصادي والتنمية في العديد من الدول .وتؤثر الوقائع األمنية بشكل كبير على
المسافرين ،وال سيما عندما تؤدي هذه الوقائع إلى إصابات وخسائر في األرواح ،ولكنها تؤثر أيضا على ثقة الركاب في السفر الجوي وتعطل
حركة السفر والتجارة .وتسعى الدول ،من خالل ضمان أمن شبكة الطيران ،إلى المساعدة في إرساء ثقة الجمهور في شبكتها الجوية وتوفير
قاعدة صلبة تبنى عليها التجارة والسياحة على الصعيد العالمي.
وتتطلب التهديدات والمخاطر الحالية أن يظل أمن الطيران من األولويات العليا للدول والمجتمع الدولي على الصعيد العالمي.
2-1-1
وهو ما ُسلط عليه الضوء من خالل القرار رقم  2309الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة (" – )2016التهديدات على السالم واألمن
الدوليين من جراء األعمال اإلرهابية :أمن الطيران" الذي اعتُمد في سبتمبر  ،)UNSCR 2309( 2016والذي يدعو اإليكاو والدول والجهات
المعنية إلى التقيد بالتزاماتها التعاقدية واالضطالع بمسؤولياته ـ ـا الدولية في مجال أمن الطيران ،ومن خالل ق ـ ـرار الجمعية العمومية لإليكاو
( 18-39البيان الموحد بسياسات اإليكاو المستمرة المتعلقة بأمن الطيران) ،بموجب القانون الدولي.

 2-1الغرض
تشتمل الخطة العالمية ألمن الطيران على الجوانب والموضوعات الرئيسية المستمدة من القرار رقم  2309الصادر عن مجلس
1-2-1
األمن لألمم المتحدة ( )2016وقرار الجمعية العمومية لإليكاو  ،18-39وال سيما ما يلي :الحاجة إلى التدابير الفعالة المستندة إلى المخاطر
والتي يجري تقييمها بصورة منتظمة لتبين تطور صورة التهديدات العالمية؛ وضمان تنفيذ التدابير بفعالية على أرض الواقع بصفة مستدامة؛
وتخصيص الموارد وتعزيز الثقافة األمنية؛ وإرساء رقابة وطنية فعالة على نظم أمن الطيران.
وتعني الطبيعة العالمية للطيران أن الدول تعتمد على فعالية شبكات الطيران الخاصة بكل منها لتوفير بيئة مشتركة آمنة
2-2-1
للطيران .وعلى الرغم من التحسينات التي تدخل على الشبكة األمنية ،فإن اإلرهابيين ال يزالون يرون في الطيران المدني هدفا يجتذبهم
ويواصلون استغالل أوجه الضعف الحقيقية أو المتصورة في نظام الطيران المدني الدولي بهدف التسبب في خسائر كبيرة في األرواح وإحداث
أضرار اقتصادية واضطرابات في عمليتي التواصل والتجارة بين الدول.

1-1
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1-2

وتوفر الخطة العالمية ألمن الطيران اإلرشادات الالزمة من أجل تحديد األولويات على الصعيدين الدولي واإلقليمي وعلى
3-2-1
مستوى الدولة ،وتنشئ هذه الخطة إطا ار يتيح لإليكاو والدول والجهات المعنية أن تعمل من خالله معا لتحقيق األهداف المشتركة ،وتدعم هذه
الخطة مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" للتصدي للتحديات المشتركة ،وتوجه الجهود المبذولة لتحسين أمن الطيران على نحو مشترك.
عنصر مكمال لالتفاقيات والق اررات الدولية ،وكذلك لإلطار العام الذي يتكون
ا
ويشكل التخطيط على أساس األهداف المنشودة
4-2-1
من المالحق والمواد اإلرشادية ،ويكون ذلك من خالل عملية تحديد األولويات األمنية مع ما يقابلها من نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

 3-1سياق المخاطر
تستخدم اإليكاو المعلومات من المصادر التالية لتقييم المخاطر التي يواجهها الطيران المدني الدولي :قاعدة بيانات اإليكاو
1-3-1
الخاصة بأفعال التدخل غير المشروع؛ وعمليات تقييم المخاطر التي يجريها فريق عمل التهديدات والمخاطر المنبثق عن فريق خبراء أمن
الطيران (بيان اإليكاو للسياق العالمي للمخاطر في مجال أمن الطيران)؛ وتحليل نتائج التدقيق وفقا للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران.
وتشير هذه المصادر نفسها ،التي تستخدم أيضا في تحديد األولويات التي تنطوي عليها الخطة العالمية ألمن الطيران ،إلى أن النقل الجوي
يواجه عددا من المخاطر األمنية ،على النحو المبيَّن فيما يلي:
أ)

ُسجل  69فعال من أفعال التدخل غير المشروع بين عامي  2011و ،2016أدت  21واقعة من بينها إلى حاالت وفاة
(ما مجموعه  884حالة وفاة) .ومثلت الهجمات على المرافق أعلى عدد من الوقائع حيث بلغ عددها  24واقعة (أي
 32في المائة) ،تليها حاالت االستيالء غير المشروع وعددها  18واقعة (أي  26في المائة) ،ثم حاالت التخريب
وعددها  15واقعة (أي  22في المائة) ،وغيرها من أفعال التدخل غير المشروع التي بلغ عددها  12واقعة (أي 17
في المائة)؛

ب)

وال تزال األجهزة المتفجرة االرتجالية واألجهزة المتفجرة االرتجالية التي يحملها األشخا تشكل خط ار كبي ار ،بوصفها
السالح المفضل في محاوالت مهاجمة البنى األساسية للطيران المدني والمطارات .وتضطلع أجهزة الكشف األمني بدور
حاسم في ردع عناصر التهديد والكشف عنها في نظام أمن الطيران ،إال أن التنفيذ غير الفعال من الناحية العملية
يمكن أن يؤدي إلى تقويض عمل هذه األجهزة؛

ج)

وأبرزت الهجمات المنفذة على المناطق المفتوحة للجمهور في المطارات أن هناك تهديدا متزايدا يطال المواقع التي
يتواجد فيها الجمهور والركاب بأدنى حد من القيود ويتجمعون فيها في أوقات قابلة للتوقع .وتقيم اإليكاو التهديدات في
المناطق المفتوحة للجمهور على أنها قابلة للتصديق وحقيقية؛

د)

وتؤكد بيانات البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أن األمر يتطلب إدخال تحسينات حاسمة على وجه السرعة على
تنفيذ أحكام الملحق السابع عشر لمعالجة الفجوات التالية :عدم كفاية تدابير مراقبة الدخول إلى المناطق المؤمنة؛
وأوجه القصور في تنفيذ نظام تحديد هوية موظفي المطارات ونظم تصاريح المركبات؛ واالفتقار إلى الموارد البشرية
والفنية على مستوى المطارات فيما يتعلق بأمن الطيران؛ والكشف األمني غير الفعال وعمليات المراقبة األمنية
لألشخا غير المسافرين الذين يتاح لهم الوصول إلى المناطق المؤمنة.

وتدل التحديات المشار إليها أعاله على الحاجة إلى مزيد من الوعي بأمن الطيران ،وتوزيع الموارد على نحو أكثر مالءمة،
2-3-1
وإرادة سياسية أقوى ،واالرتقاء بالثقافة األمنية ،وزيادة الرقابة على الجودة واإلشراف عليها ،وغيرها من األمور ذات الصلة.
ويجب على الدول مواصلة التصدي للمخاطر المحددة أعاله ،نظ ار إلى أن اإلرهابيين ال يتوانون عن إيجاد طرق مبتكرة
3-3-1
الستهداف المنظومة ،على أن تواصل أيضا اهتمامها بالمسائل المعقدة مثل نظام األمن اإللكتروني ونظم الطائرات الموجهة عن بعد والمخاطر
الناجمة عن مناطق النزاعات.

الخطة العالمية ألمن الطيران

1-3

 4-1فوائد الخطة العالمية ألمن الطيران
سيؤدي تحسين أمن الطيران على الصعيد العالمي ،دون أي شك ،إلى جلب الفوائد المالية وغيرها من الفوائد االقتصادية.
1-4-1
فالتكاليف االقتصادية والمالية التي تتكبدها الدول والمطارات وشركات الطيران والجهات المعنية من جراء الهجمات اإلرهابية واالنتهاكات
األمنية يمكن أن تكون كبيرة جدا ،أما الخسائر في األرواح البشرية فال يمكن قياسها .فمن الناحية المالية واالقتصادية ،تسببت بعض الهجمات
التي حدثت مؤخ ار في خسائر بلغت  4.47مليار دوالر أمريكي نتيجة وقف العمليات في أحد المطارات والطيران لمدة أسبوعين وإصالح البنى
األساسية وغيرها من الخسائر نتيجة للهجمات اإلرهابية 1.وأدت الهجمات اإلرهابية في  ،2001/9/11حين اختطف اإلرهابيون أربع طائرات
مدنية الرتكاب الهجمات ،إلى تكبد خسائر تقدر بنحو تريليوني دوالر أمريكي 2.ويمكن أيضا التأثر سلبا من تداعيات أخرى نتيجة لضعف
المعايير والتدابير الخاصة بأمن الطيران ،بما يشمل فقدان الثقة لدى الناس والمستثمرين واآلثار المترتبة على السياحة والتجارة والتواصل.
ولذلك ،تهدف الخطة العالمية ألمن الطيران إلى تدعيم أوجه االلتزام لدى اإليكاو والدول وقطاع الطيران والجهات المعنية
2-4-1
لتحسين أمن الطيران على الصعيد العالمي .ومع اضطالع الجهات المعنية بمسؤولياتها المحددة في خريطة الطريق ،فإن مستوى عمليات
الطيران المدني التي تتسم باألمن والسالمة ستجنب الجهات المعنية تكبد الخسائر البشرية واالقتصادية والمالية وغيرها من الخسائر .وسيوفر
تحسين شبكة الطيران على الصعيد العالمي بيئة مواتية للنمو االقتصادي الشامل والتنمية التي ستعود بالفائدة على جميع الدول.

______________________
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الفصل الثاني

الهدف
1-2

الهدف من الخطة العالمية ألمن الطيران

يتمثل الهدف من إعداد الخطة العالمية ألمن الطيران في مساعدة اإليكاو والدول والجهات المعنية على تعزيز فعالية أمن
1-1-2
الطيران على الصعيد العالمي .ولذا تسعى هذه الخطة إلى توحيد مجتمع أمن الطيران الدولي وإلهامه للعمل في هذا االتجاه ،مع مراعاة حقيقة
أن التهديدات والمخاطر التي يواجهها مجتمع الطيران المدني تتغير باستمرار .كما تهدف هذه الخطة إلى تحقيق الهدف المتبادل والمشترك
المتمثل في تحسين أمن الطيران في شتى أنحاء العالم ومساعدة الدول على التعاضد فيما بينها للوفاء بالتزاماتها المنصو عليها في القرار
رقم  2309الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة ( )2016والق اررات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العمومية لإليكاو.
2-1-2

وتتمثل المبادئ العامة التي تدعم الهدف من الخطة العالمية ألمن الطيران فيما يلي:
أ)

عدم ترك أي بلد وراء الركب .ضمان تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة باألمن على وجه السرعة على
الصعيد العالمي بحيث تتمكن جميع الدول من االنتفاع بالفوائد االجتماعية واالقتصادية الكبيرة الناجمة عن النقل
الجوي المتسم بالسالمة واألمن والموثوقية.

ب)

التنفيذ واالمتثال بفعالية .اتخاذ التدابير المناسبة وتطبيقها لتحقيق نتائج متسقة ،مدعومة بنظام متماسك لمراقبة
الجودة األمنية واإلشراف عليها.

ج)

االستدامة .استخدام التدابير المتناسبة والواقعية في األجل الطويل والمنسقة على النحو الواجب مع هيئات القطاعات
األخرى (مثل سالمة الطيران ،والمالحة الجوية ،والتسهيالت).

د)

التعاون وتبادل المعلومات .تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول والجهات المعنية .وضمان أن تظل
مبادئ التعاون المحددة في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية و/أو المتعددة األطراف واالعتراف بالتدابير األمنية
المكافئة والتركيز على المخرجات األمنية ،أساسا ُيبنى عليه في التعاون الدولي.

ه)

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

و)

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

ز)

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

2-1

الخطة العالمية ألمن الطيران

2-2

 2-2التطبيق
ُيعد التحسين المتواصل في تنفيذ الدول الفعال ألحكام الملحق السابع عشر أم ار بالغ األهمية لضمان أمن النقل الجوي
1-2-2
وانتظامه .وتنطبق الخطة العالمية ألمن الطيران على اإليكاو والدول األعضاء فيها والجهات المعنية ،وذلك لتوجيه الجهود المتضافرة في
التنفيذ واالمتثال ،وتشجيع المساءلة فيما يتعلق باالضطالع بهذه المسؤوليات األمنية ،وتعزيز الفعالية في مجال أمن الطيران على الصعيد
العالمي.
وتشتمل خريطة الطريق الواردة في المرفق (أ) على العديد من المهام التي يتعين على الدول االضطالع بها ،ومن المسلم به
2-2-2
أن الدول تمتلك مصادر محدودة تعمل في إطارها .وينبغي للدول ،في سياق تنفيذ هذه المهام ،أن تنظر في المجاالت التي تنطوي على أكبر
مخاطر بالنسبة إليها وأن ترتب أولوية المهام المدرجة في المرفق (أ) تبعا لذلك .ويمكن الحصول على المعلومات الالزمة للمساعدة في تحديد
تلك األولويات من بيان االيكاو بشأن السياق العالمي للمخاطر ،ونتائج التدقيق في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ،واآلراء التي
تُجمع من الدول األخرى التي تجري عمليات تقييم آلخر نقطة مغادرة.

______________________

الفصل الثالث

النتائج األساسية
1-3

خمس أولويات رئيسية

من أجل إحراز تقدم سريع في الهدف األساسي للخطة العالمية ألمن الطيران المتمثل في تعزيز الفعالية في مجال أمن الطيران على الصعيد

العالمي ،واالرتقاء بتنفيذ تدابير أمن الطيران الوقائية على نحو عملي ومستدام ،تحدد هذه الخطة خمس نتائج أساسية ينبغي لإليكاو والدول
والجهات المعنية أن تركز اهتمامها العاجل عليها وتتيح لها الموارد الالزمة وتبذل بشأنها الجهود الحثيثة .وتُستمد هذه األولويات األساسية من
التحديات الرئيسية التي قد تواجهها الدول األعضاء في تحقيق هذا الهدف .وتتمثل النتائج الخمس في ما يلي:
أ)

تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها .من الضروري استيعاب المخاطر لوضع سياسات وإجراءات فعالة ومتناسبة
ومستدامة .ويساعد االضطالع بتقييم المخاطر على تحديد الفجوات وأوجه القصور التي يمكن بالتالي التصدي لها على
نحو عاجل باستخدام أفضل األساليب الممكنة من الناحية العملية وبتخصيص الموارد على النحو األمثل.

ب)

ج)

نشر الثقافة األمنية وتعزيز القدرات البشرية .يعد غرس الثقافة األمنية الفعالة شرطا فائق األهمية لتحقيق نتائج جيدة
على الصعيد األمني .ويجب إرساء ثقافة أمنية قوية مستمدة من اإلدارة العليا عبر كل منظمة من المنظمات وفي إطار
عملها .ومن الشروط الحاسمة كذلك لضمان أمن الطيران الفعال إيجاد قوة عمل مدربة تدريبا جيدا وم َّ
حفزة ومهنية.
ُ
تحسين الموارد التكنولوجية وتعزيز االبتكار .يمكن أن يؤدي تطبيق وتشجيع الحلول التكنولوجية المحسنة والتقنيات
االبتكارية إلى توفير أدوات ترمي إلى تعزيز الفعالية األمنية مع ضمان الكفاءة التشغيلية.

د)

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

ه)

زيادة التعاون والدعم .ستؤدي زيادة التعاون بين الدول وفي إطار عملها إلى التمكين من تحقيق األهداف األمنية
الرئيسية بسرعة أكبر وكفاءة أوفر.

______________________
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الفصل الرابع

اإلجراءات األساسية
من أجل تحقيق النتائج األساسية الخمس ،بما يتماشى مع المبادئ العامة ،ينبغي أن تشكل اإلجراءات األساسية التالية األساس الذي ُيبنى
عليه فيما يتعلق بالخطة العالمية ألمن الطيران .ويتطلب بعض هذه اإلجراءات اتخاذ خطوات على الصعيد العالمي (يمكن أن تشمل ما تقدمه
اإليكاو من خالل األمانة و/أو أفرقة الخبراء ،)31في حين يدعو البعض اآلخر إلى أن تضطلع الدول أو قطاع الطيران باتخاذ إجراءات على
الصعيدين الوطني والمحلي.

 -1تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها
1-1

المواظبة على مراجعة مشهد التهديدات العالمية والحر

2-1

تحسين مستوى التدريب على تقييم المخاطر.

3-1

مراجعة أحكام الملحق السابع عشر لإليكاو واإلرشادات الواردة فيه فيما يتعلق بالمناطق المعرضة للخطر الشديد.

4-1

وضع إطار محدث في كل دولة من الدول إلج ارء عمليات تقييم على الصعيدين الوطني والمحلي.

5-1

ضمان وضع آليات فعالة على الصعيد الداخلي إليصال المعلومات أو عمليات التقييم إلى من يحتاج إليها.

6-1

مراجعة ترتيبات الكشف األمني الراهنة في ضوء تقييم المخاطر على الصعيد الوطني.

7-1

مراجعــة التــدابير األمنيــة للمــوظفين مــع م ارعــاة المشــورة المقدمــة بشــأن المخــاطر واإلرشــادات المتعلقــة بالتهديــدات علــى الصــعيد
الداخلي.

8-1

ضمان تبني منظور شامل للطيران وإجراء عمليات تقييم مالئمة لثآثار.

-2

13

على إسداء المشورة بشأن التهديدات والمخاطر.

نشر الثقافة األمنية وتعزيز القدرات البشرية

1-2

بناء الثقافة األمنية وتعزيزها.

2-2

إعداد برامج التدريب الوطنية ومراجعتها ،مع مراعاة المخاطر.

3-2

إضفاء الطابع المهني على القوى العاملة وضمان األداء المستمر.

بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،فريق خبراء أمن الطيران ومجموعات العمل التابعة له المؤلفة مما يلي :فريق عمل التهديدات والمخاطر،
وفريق عمل المواد اإلرشادية ،وفريق عمل أمن الشحن الجوي ،ومجموعة عمل التدريب ،وفريق عمل االبتكار في مجال أمن الطيران ،وفريق عمل
الملحق السابع عشر ،ومجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة المعنية بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران.
4-1

الخطة العالمية ألمن الطيران

4-2

4-2

تأمين المتطلبات األساسية أو الحد األدنى من التأهيل للموظفين العاملين في مجال األمن.

5-2

مراجعة المواد التدريبية واإلرشادات المتعلقة باإليكاو ،مع التركيز على المهارات واالحتياجات األساسية ألمن الطيران.

6-2

مراجعة وتعزيز األنشطة التدريبية المتعلقة باألمن في اإليكاو.

-3

تحسين الموارد التكنولوجية وتعزيز االبتكار

على إسداء المشورة الفنية إلى الدول.

1-3

الحر

2-3

تشجيع الدول وقطاع الطيران على تطوير التقنيات والتكنولوجيات االبتكارية.

3-3

تعزيز اتساق المواصفات الفنية الخاصة بالمعدات األمنية.

4-3

النظر في الحد األدنى من المواصفات الفنية للمعدات األمنية.

5-3

زيادة استخدام التكنولوجيا المناسبة للكشف األمني والتسهيالت.

6-3

تطوير وتحسين كفاءة إجراءات إصدار التراخيص وتشغيل المعدات األمنية ،بما في ذلك العوامل البشرية.

7-3

النظر في استخدام المعلومات الخاصة بالمسافرين وتقييمه إلطالع المختصين بأمن الطيران ومساعدتهم.

-4

تحسين الرقابة وضمان الجودة

1-4

وضــع أهــداف إقليميــة للبرنــامج العــالمي لتــدقيق أم ـن الطي ـران وفقــا ل ـنهج الرصــد المســتمر علــى مســتويات التنفيــذ الفعــال للتــدابير
األمنية.

2-4

تنسيق الجهود فيما بين الدول والجهات المعنية واإليكاو في إجراء عمليات التدقيق واستعراض النظراء.

3-4

وضع وتنفيذ خطط التصحيح على الصعيدين الوطني والمحلي لمعالجة الفجوات وأوجه القصور المحددة.

4-4

تعزيز البرنامج العالمي لتـدقيق أمـن الطيـران وفقـا لـنهج الرصـد المسـتمر لتقـديم معلومـات موثوقـة عـن التنفيـذ الفعـال لتـدابير أمـن
الطيران.

5-4

تعزيز المواد التدريبية واإلرشادية بشأن ضمان الجودة.

الفصل الرابع — اإلجراءات األساسية

4-3

-5

زيادة التعاون والدعم

1-5

المساهمة بالموارد لإليكاو والدول والجهات المعنية إلجراء أنشطة التدقيق واستعراض النظراء.

2-5

تقديم المزيد من المساعدة (حيثما أمكن) في إطار تنمية القدرات.

3-5

االلتزام بزيادة مستوى التنفيذ الفعال من جانب الدول المتلقية.

4-5

ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير.

5-5

تحديد مصادر التمويل الجديدة واستخدامها (من قبيل األمم المتحدة والبنك الدولي والدول وقطاع الطيران وغيرها من المصادر)،
باإلضافة إلى مصادر التمويل الحالية.

6-5

تعزيز فعالية اإليكاو وقدرتها على تقديم المساعدة.

______________________

الفصل الخامس

التنفيذ والرصد والمراجعة
1-5

التنفيذ

تنطبق الخطة العالمية ألمن الطيران على جميع الدول األعضاء وقطاع الطيران والجهات المعنية .وُيشجَّع كل كيان منها على اعتماد
األولويات واألهداف الموصى بها في الخطة العالمية ألمن الطيران والمستندة إلى خريطة الطريق التي تبرز النتائج واإلجراءات األساسية وما
يتصل بها من مهام ومؤشرات ومواعيد محددة ،وذلك لمساعدة االيكاو والدول والجهات المعنية على التركيز على تنفيذ التدابير واإلجراءات
الفعالة والعمل على ذلك تحقيقا للهدف المتمثل في تعزيز أمن الطيران العالمي.

2-5

الرصد والمراجعة

تُستخدم مختلف مصادر البيانات في قياس أداء الدول ورصده .ويجرى تحليل البيانات من خالل عمليات التدقيق وبعثات التحقق في إطار
البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ،والتقارير التي تعدها المكاتب اإلقليمية ،بما في ذلك التقارير التي تقدمها المجموعات اإلقليمية ألمن
الطيران إلى اإليكاو .وستجري أمانة اإليكاو استعراضا للخطة العالمية ألمن الطيران ،حسب االقتضاء وفي الوقت المناسب ،بالتنسيق مع فريق
خبراء أمن الطيران ،لتقييم التقدم الذي تحرزه اإليكاو والدول األعضاء في تحقيق األهداف المنشودة .وستحر اإليكاو أيضا على تقديم
المبين في الخطة العالمية ألمن الطيران.
معلومات محدثة عن الشوط المقطوع في تحقيق األهداف والتقيد بالمواعيد المقررة ،على النحو ُ
وسيشمل ذلك تحديد المجاالت التي قد تحتاج فيها الدول إلى المساعدة لتحقيق األهداف من خالل التدريب على أمن الطيران والمساعدة في
بناء القدرات وغير ذلك من األنشطة ذات الصلة ،والعمل عند الضرورة على تحديث خريطة الطريق وتعديل أو تصويب إجراءات التنفيذ ،كلما
كان ذلك ممكنا من الناحية العملية ،وإضافة االجراءات الالزمة لمواجهة التهديدات الجديدة والناشئة كلما دعت الضرورة لذلك.

3-5

العمل في إطار الشراكات

يتعين إشراك جميع الجهات المعنية بالطيران في الجهود الرامية إلى مواصلة تحسين أمن الطيران .وتقدم الخطة العالمية ألمن الطيران إطا ار
مرجعيا مشتركا لجميع الجهات المعنية وتحدد األدوار التي تضطلع بها اإليكاو والدول وقطاع الطيران .وباإلضافة إلى وضع القواعد
والتوصيات الدولية ،تدعم اإليكاو تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران من خالل توفير الموارد الالزمة وأدوات التنفيذ وتقديم المساعدة عن طريق
البرامج والمبادرات المختلفة ،مثل مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب".

4-5
1-4-5
الدور ما يلي:

دور اإليكاو والدول والجهات المعنية

ستضطلع اإليكاو بدور قيادي هام على الصعيد العالمي في رصد وتنفيذ وتنسيق الخطة العالمية ألمن الطيران .ويشمل هذا
أ)

تحديث الخطة العالمية ألمن الطيران كلما دعت الحاجة لذلك؛

ب)

وضع القواعد والتوصيات الدولية والمحافظة عليها ،واستكمالها باألدلة والمواد اإلرشادية األخرى؛
5-1

الخطة العالمية ألمن الطيران
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ج)

رصد واستعراض المشهد األمني للتهديدات والمخاطر؛

د)

التدقيق في التنفيذ الفعال ألمن الطيران من خالل البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛

ه)

تنفيذ أنشطة المساعدة الهادفة لمعالجة أوجه القصور في منظومة أمن الطي ارن.

وتضطلع الدول وقطاع الطيران أيضا بدور هام في تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران وتعزيز فعاليتها ،مع اإلقرار بالدور
2-4-5
التنسيقي للدول في المهام المسندة إلى قطاع الطيران .ومن المهم أن تُظهر الدول وغيرها من الجهات المعنية تحسنا ،عاما بعد عام ،في تنفيذ
القواعد القياسية التشغيلية .وسيؤدي هذا التحسن التراكمي اإلجمالي في أمن الطيران العالمي إلى االرتقاء بأمن منظومة الطيران الدولي
وسالمتها وتسهيالتها وعملياتها.

______________________

الفصل السادس

الخالصة
ترمي الخطة العالمية ألمن الطيران إلى توحيد الجهود الشاملة والمتسقة التي تبذلها اإليكاو وقطاع الطيران وغيرها من الجهات المعنية
للتصدي للتحديات الراهنة في مجال أمن الطيران على الصعيد العالمي .ويعد األمن ركيزة أساسية لنمو قطاع الطيران واستدامته على الصعيد
ويتوخى للخطة العالمية ألمن الطيران أن تكون وثيقة هامة لمساعدة جميع الجهات المعنية على تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن
العالميُ .
الطيران ،بما يشمل مجاالت تنسيق المبادئ والمناهج والتدابير المتعلقة باألمن وتبادل المعلومات واالبتكار واستخدام التكنولوجيا األمنية على
نحو أفضل والتدريب على أمن الطيران وتنمية القد ارت .وستسمح هذه الخطة العالمية أيضا بدفع اإليكاو وقطاع الطيران وجميع الجهات
المعنية األخرى نحو تحقيق مقاصد وغايات القرار رقم  2309الصادر عن مجلس األمن لألمم المتحدة ( ،)2016والنهوض بمستوى أمن
الطيران لصالح جميع الدول على الصعيد العالمي ،وكذلك المساهمة في تحقيق المنفعة األسمى التي يترتب عليها النمو االقتصادي والتنمية
في شتى أنحاء العالم.

______________________
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المرفق (أ)
خريطة طريق الخطة العالمية ألمن الطيران
األهداف الشاملة الطــمـــوحة
أ) بحلول عام  ،2020تبلغ نسبة  ٪80من الدول مستوى يتجاوز  ٪65من التنفيذ الفعال
ب) بحلول عام  ،2023تبلغ نسبة  ٪90من الدول مستوى يتجاوز  ٪80من التنفيذ الفعال
ج) بحلول عام  ،2030تبلغ نسبة  ٪100من الدول مستوى يتجاوز  ٪90من التنفيذ الفعال
التصدي لها
 -1تعزيز الوعي بالمخاطر و ّ

النتيجة
األساسية
اإلجراءات 1-1
األساسية 2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1

على إسداء المشورة بشأن التهديدات والمخاطر.

المواظبة على مراجعة مشهد التهديدات العالمية والحر
تحسين مستوى التدريب على تقييم المخاطر.
مراجعة أحكام الملحق السابع عشر لإليكاو واإلرشادات الواردة فيه فيما يتعلق بالمناطق المعرضة للخطر الشديد.
وضع إطار َّ
محدث في كل دولة من الدول إلجراء عمليات تقييم على الصعيدين الوطني والمحلي.
ضمان وضع آليات فعالة على الصعيد الداخلي إليصال المعلومات أو عمليات التقييم إلى من يحتاج إليها.
مراجعة ترتيبات الكشف األمني الراهنة في ضوء تقييم المخاطر على الصعيد الوطني.
مراجعة التدابير األمنية للموظفين مع مراعاة المشورة المقدمة بشأن المخاطر واإلرشادات المتعلقة بالتهديدات على
الصعيد الداخلي.
ضمان تبني منظور شامل للطيران وإجراء عمليات تقييم مالئمة لثآثار.
اإلجراءات

على
مستوى
العالم

التدابير  /المهام المحددة
اإلجراء
األساسي
1-1

المؤشرات

(-1أ)
تحديد التهديدات المتعلقة باألمن مستوى االمتثال ألحكام الملحق
األساسية
البنى
ستهدف
ت
التي
لكتروني
اإل
السابع عشر المعنية
االتصاالت
ونظم
والمعلومات
والبيانات
ان
ر
الطي
مجال
في
األهمية
الفائقة
التكنولوجية
استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
المدني ،والتصدي لها من خالل التعاون باستخدام
المناهج األفقية والمتداخلة والوظيفية لتحقيق قدرة
مقبولة ومتناسبة على الصمود أمام التهديدات
المتعلقة باألمن اإللكتروني على الصعيد العالمي.
وينبغي أن يشمل ذلك المالحة الجوية واالتصاالت
واالستطالع وعمليات الطائرات وصالحية
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.
App A-1

الهدف
متواصل

الخطة العالمية ألمن الطيران

App A-2

(-1ب) رصد المخاطر الناشئة والمتنامية والتصدي مستوى االمتثال ألحكام الملحق
لها ،مثل األمن اإللكتروني والطائرات الموجهة عن السابع عشر ذات الصلة بالموضوع
بعد والمخاطر الناجمة عن مناطق النزاعات.
اإلجراء
األساسي
8-1

الدول
وقطاع
الطيران

اإلجراء
األساسي 1-1

الدول

اإلجراء
األساسي 5-1

استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
األحكام المنسقة على صعيد اإليكاو
(مثل اإلحاالت المرجعية إلى
موضوعات أفقية مثل األمن
اإللكتروني).

(-1ج) ضمان مراعاة قطاع الطيران على نحو
شامل ومناسب عند النظر في المخاطر والتدابير
المتعلقة بأمن الطيران .والتنسيق المبكر والمالئم،
حسب االقتضاء ،مع خبراء السالمة الجوية
والمالحة الجوية والتسهيالت على الصعيدين
الوثائق المالئمة بشأن تقييم اآلثار.
العالمي والوطني.
إنشاء وتطبيق قنوات تنسيق فعالة.
(-1د) تتعــاون ســلطات الــدول مــع قطــاع الطيـران تحدي ـ ـ ــد المس ـ ـ ــؤوليات ف ـ ـ ــي البرن ـ ـ ــامج
لتوزيع المسؤوليات على النحو األنسب واألكفأ عند الوطني ألمـن الطيـران المـدني وبـرامج
اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة للتصـدي للتهديـدات التـي أمن المطارات.
تشـ ـ ـ ــكلها الهجمـ ـ ـ ــات عل ـ ـ ـ ـى المنـ ـ ـ ــاطق المفتوحـ ـ ـ ــة
حضور األطـراف المسـؤولة فـي لجـان
للجمهور.
أمن المطارات.

متواصل

متواصل

متواصل

إثب ــات تنفي ــذ اإلجـ ـراءات عل ــى النح ــو
المبين في برنامج أمن المطار.

اإلجراء
األساسي 6-1

اإلجراء
األساسي 7-1

قطاع
الطيران
اإليكاو

اإلجراء
األساسي 5-1
اإلجراء
األساسي 1-1

إثبـ ــات التواصـ ــل الواضـ ــح والتصـ ــدي
للتهديدات بالشكل المالئم.
(-1ه) تنفيذ وآليات آمنة ومنهجية ومراجعتها استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
لتبادل المعلومات عن التهديدات والمخاطر على
الصعيد الوطني.
(-1و) استعراض اللجان الوطنية ألمن الطيران استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
والسلطات األمنية المختصة التابعة للدول بصورة نتائج البرنامج العالمي لتدقيق أمن
دورية إجراءات الكشف األمني المادي وأساليب الطيران
مراقبة الدخول ،استنادا إلى عمليات تقييم المخاطر
على الصعيد الوطني ،لضمان مالئمتها وفعاليتها
وتطبيقها أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتوفرة.
(-1ز) استعراض مدى مالءمة اإلجراءات استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
المطبقة للتصدي للتهديدات الداخلية ،بما في ذلك
التحريات الشخصية والتدابير المادية وآليات
التدريب والتوعية واإلبالغ .وإدراج هذه التدابير في
برامج أمن الطيران المعنية التابعة للدولة.
(-1ح) تعزيز وتشجيع المحافل العالمية لتبادل إنشاء المحافل المالئمة؛ مستويات
االستخدام.
المعلومات األمنية مع قطاع الطيران.
(-1ط) وضع استراتيجية لتوعية الدول ببيان استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
اإليكاو بشأن سياق المخاطر العالمية واالنتفاع
به ،بما في ذلك من خالل المكاتب اإلقليمية

2019
متواصل

2019

2018
2018

.المرفق (أ) — خريطة طريق الخطة العالمية ألمن الطيران

اإلجراء
األساسي 2-1

اإليكاو

اإلجراء
األساسي 3-1

App A-3

وتنظيم حلقات دراسية منتظمة.
2018
(-1ي) تشجيع استخدام شبكة جهات االتصال حدوث زيادة كبيرة في استخدام شبكة
في مجال أمن الطيران التابعة لإليكاو لتبادل جهات االتصال في مجال أمن
الطيران؛ إجراء اختبار سنوي على
المعلومات.
استخدام شبكة جهات االتصال في
مجال أمن الطيران
2019
(-1ك) باالستشــارة مــع الــدول ،تقيــيم فعاليــة شــبكة إدخــال التحســينات علــى شــبكة جهــات
جهــات االتصــال وســهولة اســتخدامها فــي وضــعها االتصال
الراهن ،من أجل تحديد الجوانـب التـي تعمـل بشـكل
جيد وأي مجاالت قد يتعين تحسـينها ،بمـا فـي ذلـك
المسائل المرتبطة بأمن المعلومات.
(-1ل) تشكيل فريق من الخبراء المتطوعين عدد المتطوعين ومن مختلف حسب
الحاجة،
األقاليم.
لتوفير التدريب على إدارة المخاطر.
على أال
يقل ذلك
عن حلقة
عمل واحدة
سنويا
(-1م) تنظيم حلقة عمل منقحة بشأن إدارة تنظيم حلقة عمل لتدريب المشاركين حلقة عمل
على إدارة المخاطر في كل إقليم من واحدة
المخاطر في كل إقليم من األقاليم.
األقاليم؛ وطلب الحصول على سنويا
تعليقات بشأن الدورات ومجاالت
تحسينها.
(-1ن) تحديد موظفين رئيسيين في الدول األشد توفير التدريب على تقييم المخاطر خمسة
حاجة إلى التدريب على تقييم المخاطر للموظفين الرئيسيين في مجال أمن أنشطة
واالضطالع بأنشطة التوعية لالرتقاء بوعي الطيران لدى الدول ،بما في ذلك سنويا على
المختصة والوكاالت الصعيد
الموظفين الرئيسيين وفهمهم للمسائل المتعلقة السلطات
الرئيسية لقطاع الطيران (مثل شركات العالمي
بتقييم المخاطر.
الطيران ،والمطارات ،وغيرها من
الوكاالت).
2018
(-1س) تحديد القواعد القياسية الرئيسية للكشف تقرير االجتماع  29لفريق خبراء أمن
عن األجهزة المتفجرة االرتجالية التي يحملها الطيران المقدم إلى المجلس.
الركاب واألشخا من غير الركاب الذين يدخلون
المناطق األمنية المقيدة واستعراض مدى مالءمتها
ومستويات تنفيذها الفعال.
2018
(-1ع) النظر في إدراج قاعدة قياسية جديدة بشأن تقرير االجتماع  29لفريق خبراء أمن
الكشف األمني عن المتفجرات في الملحق السابع الطيران المقدم إلى المجلس.
عشر.
2018
(-1ف) مراجعة وتحديث إرشادات الكشف األمني نشر إرشادات محدثة
عن المتفجرات.

الخطة العالمية ألمن الطيران

App A-4

اإلجراء
األساسي 4-1

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

(-1ق) وضع خطة إقليمية لتقديم الدعم إلى
الدول ذات األولوية.
(-1ر) تقديم اإلرشاد والمساعدة في مجال تقييم
المخاطر

اإلجراء
األساسي 5-1
اإلجراء
األساسي 7-1

اإلجراء
األساسي 8-1

(-1ش) وضع إرشادات بشأن إيصال المعلومات
المتعلقة بالتهديدات والمخاطر إلى الدول وقطاع
الطيران.
(-1ت) إصدار اإليكاو كتاب منظمة إلى الدول
بشأن التهديدات الداخلية.
(-1ث) إصدار اإليكاو إرشادات ومواد تدريبية
بشأن التعرف على الشواغل المتعلقة بالقوى
العاملة واإلبالغ عنها.
(-1خ) النظر في الممارسة الجديدة الموصى بها
بشأن عمليات التدقيق المستمرة.
(-1ذ) رهنا بنظر فريق خبراء أمن الطيـران ،إعـداد
دليل عن التحقيق في أفعـال التـدخل غيـر المشـروع
ضد الطيران المدني.
(-1ض) رهن ــا بنظ ــر فري ــق خبـ ـراء أم ــن الطيـ ـران،
إعـ ــداد دليـ ــل عـ ــن ُنظـ ــم إدارة أمـ ــن الطي ـ ـران علـ ــى
مستوى الدولة والمنظمات المعنية.

المستوى العام للتنفيذ الفعال للقاعدة الدول ذات
القياسية  3-1-3الواردة في الملحق األولوية
المحددة
السابع عشر.
في أوائل
عام
2017
األطر
الجديدة
للمخاطر
في  5دول
بحلول
منتصف
عام 2018
2018
نشر اإلرشادات
مستوى الردود على كتاب المنظمة
إلى الدول
نشر اإلرشادات.

2018

استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو

2019

تقرير فريق خبراء أمن الطيران المقدم
إلى المجلس

2019

تقرير فريق خبراء أمن الطيران المقدم
إلى المجلس

2019

2018

النتيجة
األساسية

-2

توفير الثقافة األمنية والقدرات البشرية

اإلجراءات
األساسية

1-2
2-2
3-2
4-2
5-2

بناء الثقافة األمنية وتعزيزها.
إعداد برامج التدريب الوطنية ومراجعتها ،مع مراعاة المخاطر.
إضفاء الطابع المهني على القوى العاملة وضمان األداء المستمر.
تأمين المتطلبات األساسية أو الحد األدنى من التأهيل للموظفين العاملين في مجال األمن.
مراجعة المواد التدريبية واإلرشادات المتعلقة باإليكاو ،مع التركيز على المهارات واالحتياجات األساسية ألمن
الطيران.
استعراض وتطوير األنشطة التدريبية المتعلقة باألمن في اإليكاو.
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App A-5

اإلجراءات
التدابير  /المهام المحددة

على
مستوى

المؤشرات

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

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

(-2ج) الترويج المستمر لحمالت التوعية
األمنية.

العالم

اإلجراء
األساسي
1-2

الدول
وقطاع
الطيران

اإلجراء
األساسي
1-2

(-2و) وضع استراتيجيات التواصل إلذكاء وعي استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
الجمهور العام بأمن الطيران وأهمية االلتزام
بالتدابير األمنية.

اإلجراء
األساسي
2-2

(-2ز) زيادة الرقابة على الصعيد اإلداري تُقاس من خالل البرنامج الوطني لمراقبة
الجودة في مجال أمن الطيران.
واالضطالع بدور القدوة في هذا الصدد.

(-2د) وضع برامج تدريب مشتركة وتحسينها.

زيادة الوعي واإلبالغ عن الوقائع

ت ـ ـ ــوفير الت ـ ـ ــدريب عل ـ ـ ــى إدارة أم ـ ـ ــن
الطيـ ـران عل ــى مس ــتوى اإلدارة العلي ــا
لألشـ ـ ـ ـ ــخا المعين ـ ـ ـ ـ ــين بوص ـ ـ ـ ـ ــفهم
السلطات المختصة وكبار المـوظفين
المعني ــين ب ـ ـأمن الطي ـ ـران فـ ــي الـ ــدول
(مث ـ ـ ــل الم ـ ـ ــديرين الع ـ ـ ــامين لس ـ ـ ــلطة
الطي ـ ـ ـ ـ ـران المـ ـ ـ ـ ــدني و/أو ن ـ ـ ـ ـ ـوابهم)،
وش ـ ـ ـ ــركات الطيـ ـ ـ ـ ـران ،والمط ـ ـ ـ ــارات،
والوكـ ــاالت المعنيـ ــة (مثـ ــل المسـ ــؤول
التنفي ـ ـ ـ ــذي األول  /المس ـ ـ ـ ــؤول األول
عن العمليات).

إعداد وتدريس برامج جديدة ومحدثة في
مجال أمن الطيران.

(-2ح) تبادل أفضل الممارسات.
(-2ط) إدراج أحكـ ــام فـ ــي ب ـ ـرامج مراقبـ ــة الجـ ــودة تُقاس من خالل البرنامج الوطني لمراقبة
الجودة.
لرصد مدى التنفيذ الفعال لنشر الثقافة األمنية.

اإلجراء
األساسي
3-2

(-2ك) تطبي ـ ــق "الثقاف ـ ــة العادل ـ ــة" المتمثل ـ ــة ف ـ ــي
اإلبـ ــالغ عـ ــن جميـ ــع القضـ ــايا األمنيـ ــة المحتملـ ــة
والمش ــكالت المرتبط ــة ب ــاألمن دون خش ــية توجي ــه
اللوم لألطراف المعنية.
(-2ل) ض ـ ــمان تطبي ـ ــق إجـ ـ ـراءات ف ـ ــرز لجمي ـ ــع

2018

االس ـ ـ ــتدالل بـ ـ ـ ـالب ارمج األمني ـ ـ ــة ذات
الصلة

(-2ه) وضع خطط التواصل وأدوات اإلبالغ ،إعداد المواد المعنية.
والمواد الترويجية والتدريب النموذجي وتوزيعها
على جميع الجهات المعنية األخرى.

(-2ي) وضع أسـاليب لقيـاس مسـتوى الصـعوبات
األمنية المحتملة في الدول والمنظمات.

الهدف

2019

متواصل

2019
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الموظفين.
اإلجراء
األساسي
4-2

(-2م) وضع وتنفيذ برنـامج شـامل العتمـاد جميـع وضع البرنامج وتنفيذه
المـ ــوظفين المشـ ــاركين فـ ــي المهـ ــام األمنيـ ــة علـ ــى
مستوى أمن الطيران.
(-2ن) ت ــوفير التموي ــل الك ــافي لض ــمان اتص ــاف ُيقــاس مــن خــالل البرنــامج الــوطني لمراقبــة
الق ــوى العامل ــة ف ــي مج ــال األم ــن ب ــالقوة والت ــدريب الجودة.
الجيد والحماس.

اإليكاو

اإلجراء
األساسي
1-2

(-2س) تحدي ـ ـ ــد اإلرش ـ ـ ــادات الخاص ـ ـ ــة بالثقاف ـ ـ ــة مراجعة المواد.
األمنية ومراجعتها وتحسينها حسب االقتضاء.

اإلجراء
األساسي
4-2

(-2ع) تحديـ ــد مسـ ــتويات الكفـ ــاءة المقـ ــررة علـ ــى تحديد مستويات الكفاءة.
الصعيد الدولي.
(-2ف) تحديــد القالــب األمثــل للمــؤهالت المهنيــة إدراج الخط ـ ـ ــة ض ـ ـ ــمن المـ ـ ـ ـواد التدريبي ـ ـ ــة
المعنية
الجديدة على الصعيد العالمي وخطة تدريسها
 ) (-2إعـ ـ ـ ــداد إرشـ ـ ـ ــادات للبرنـ ـ ـ ــامج العـ ـ ـ ــالمي نشر اإلرشادات
العتماد أمن الطيران

اإلجراء
األساسي
5-2

(-2ق) تحدي ــد المه ــارات واالحتياج ــات األساس ــية شبكة مهارات التدريب
ألم ـ ـ ـ ــن الطي ـ ـ ـ ـ ـران ومراجع ـ ـ ـ ــة الم ـ ـ ـ ـ ـواد التدريبيـ ـ ـ ـ ــة
واإلرشادات التي تركز عليها.

اإلجراء
األساسي
6-2

(-2ر) إعـ ـ ـ ــداد وثيقـ ـ ـ ــة جديـ ـ ـ ــدة ونمـ ـ ـ ــوذج جديـ ـ ـ ــد إعداد الوثيقة
لسياسات التدريب والموافقة عليهما.

(-2ش) مراجع ــة دور م ارك ــز الت ــدريب عل ــى أم ــن استكمال عملية المراجعة
الطيران وفعاليتها

(-2ت) إج ـراء تحلي ــل الحتياج ــات الت ــدريب عل ــى استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
الص ـ ــعيد اإلقليم ـ ــي يش ـ ــمل جمي ـ ــع ال ـ ــدول التابع ـ ــة
لإلقليم.
(-2ث) تعزيــز التعــاون علــى الصــعيدين اإلقليمــي
ودون اإلقليمـ ــي فـ ــي مجـ ــال التـ ــدريب علـ ــى أمـ ــن
الطيران.

(-2خ) إع ــداد نم ــوذج وإرش ــادات لل ــدول بش ــأن إعداد النموذج
تنفي ـ ــذ البـ ـ ـرامج الوطني ـ ــة للت ـ ــدريب عل ـ ــى الطيـ ـ ـران
المدني.
النتيجة
األساسية

اإلجراءات
األساسية

-3

تحسين المواد التكنولوجية وتعزيز االبتكار
على إسداء المشورة الفنية إلى الدول.

1-3

الحر

2-3

تشجيع الدول وقطاع الطيران على تطوير التقنيات والتكنولوجيات االبتكارية.

2019
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3-3

تعزيز اتساق المواصفات الفنية الخاصة بالمعدات األمنية.

4-3

النظر في الحد األدنى من المواصفات الفنية للمعدات األمنية.

5-3

زيادة استخدام التكنولوجيا المالئمة للكشف األمني والتسهيالت.

6-3

تطوير وتحسين كفاءة إجراءات إصدار التراخيص وتشغيل المعدات األمنية ،بما في ذلك العوامل البشرية.

7-3

النظر في استخدام المعلومات الخاصة بالمسافرين وتقييمها إلطالع المختصين بأمن الطيران ومساعدتهم.
اإلجراءات

على
مستوى
الدول

التدابير  /المهام المحددة

اإلجراء
األساسي
2-3

اإلجراء
األساسي
4-3

الدول
وقطاع
الطيران

اإلجراء
األساسي
5-3
اإلجراء
األساسي
6-3

المؤشرات

الموعد
المستهدف

(-3أ) إعداد حزمة بشأن إجراء تجارب تشغيلية عدد الدول التي تجري تجارب متواصل
تشغيلية على التقنيات المبتكرة.
على التقنيات المبتكرة.
(-3ب) تش ـ ـ ــجيع ودع ـ ـ ــم التج ـ ـ ــارب واالختب ـ ـ ــارات
المتعلقة بالعمليات والمعدات الجديدة.
(-3ج) تنظيم ودعـم الفعاليـات والتحـديات المتعلقـة
باالبتك ـ ــار وتش ـ ــجيع مش ـ ــاركة الش ـ ــركات الخاص ـ ــة
المبتدئة والتجارية.
(-3د) وض ــع تعريـ ـ مفصـ ـل للبن ــد ال ــذي يش ــكل زيادة تبادل المعلومات بين الـدول عـن متواصل
تهديدا بالنسبة لكل نوع من أنواع المعدات األمنية .المعدات واألحكام والمواصفات.
( -3ه) وضع الحد األدنـى مـن متطلبـات الكشـف
األولية لكل نوع من أنواع المعدات األمنية.
(-3و) وض ــع مواص ــفات تش ــغيلية لك ــل ن ــوع م ــن
أنواع المعدات األمنية.
(-3ز) تقيــيم التكنولوجيــات المتاحــة لكــل نــوع مــن
أنواع المعدات األمنية.
(-3ح) وضـ ــع المواصـ ــفات الفنيـ ــة لكـ ــل نـ ــوع مـ ــن
أنواع المعدات األمنية والحفاظ عليها.
متواصل
(-3ط) اضــطالع الــدول وقطــاع الطي ـران بأنشــطة استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
التوعية لتشجيع استخدام التكنولوجيـا المناسـبة ،بمـا
في ذلك االعتبارات المتعلقة بالعوامل البشرية.
(-3ي) إبقـ ـ ــاء ال ـ ـ ــدول وقطـ ـ ــاع الطيـ ـ ـ ـران لعملي ـ ـ ــة
تــرخيص المعــدات األمنيــة قيــد االســتعراض لتقيــيم
كفاءته ــا وتجاوبه ــا ومـ ــا إذا كان ــت تق ــدم معلومـ ــات
َّ
ومحدثة.
دقيقة
(-3ك) ضـمان الـدول حــر السـلطات المختصــة
بـأمن الطيـران علـى التنســيق مـع الوكــاالت األخــرى
(مثــل الجمــارك ودائـ ـرة الج ـوازات والهج ـرة) لتيس ــير
تبادل البيانات وتقييم المخاطر.

الخطة العالمية ألمن الطيران
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اإلجراء
األساسي
6-3
اإليكاو

اإلجراء
األساسي
1-3

اإلجراء
األساسي
2-3

اإلجراء
األساسي
3-3

النتيجة
األساسية
اإلجراءات
األساسية

-4
1-4
للتدابير
2-4
3-4
4-4
5-4

( -3ل) حـ ـ ــر الـ ـ ــدول وقطـ ـ ــاع الطي ـ ـ ـران علـ ـ ــى
تشجيع المنافسة في أسواق الموردين.
(-3م) ســعي الــدول وقطــاع الطي ـران إلــى تحســين
إدارة المعــدات األمنيــة فــي المطــارات (يشــمل ذلــك
اختبـ ـ ـ ــارات قبـ ـ ـ ــول المواقـ ـ ـ ــع واختبـ ـ ـ ــار المسـ ـ ـ ــارات
والصيانة).
(-3ن) تحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين موس ـ ـ ـ ـ ـ ــوعة أم ـ ـ ـ ـ ـ ــن الطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران
) (AVSECPaediaوتحديثها.
(-3س) التشـ ــجيع علـ ــى اسـ ــتخدام موسـ ــوعة أمـ ــن
الطيـ ـران م ــن خ ــالل إص ــدار كت ــاب المنظم ــة إل ــى
الدول واالتصاالت والحوافز.
(-3ع) النشـ ـرات المنتظمـ ــة لإلرشـ ــادات التشـ ــغيلية
بشأن استخدام التكنولوجيا والتقنيات االبتكارية.
(-3ف) ض ـ ــمان تب ـ ــادل المعلوم ـ ــات ب ـ ــين ال ـ ــدول
وقطـ ـ ـ ــاع الطيـ ـ ـ ـ ـران بشـ ـ ـ ــأن التقني ـ ـ ـ ــات االبتكاري ـ ـ ـ ــة
والتكنولوجيا.
 ) (-3وضـع حزمــة بشــأن كيفيـة ودواعــي إجـراء
االختب ـ ـ ـ ـ ــارات التش ـ ـ ـ ـ ــغيلية للتقني ـ ـ ـ ـ ــات االبتكاري ـ ـ ـ ـ ــة
والتكنولوجيات.
(-3ق) تحديد الدول التي تضع المواصـفات الفنيـة
و/أو متطلب ـ ـ ـ ــات األداء فيم ـ ـ ـ ــا يخ ـ ـ ـ ــص المع ـ ـ ـ ــدات
األمنية.
(-3ر) تيسير عقد اجتماع بين الدول المحـددة فـي
الد ارســة االستقصــائية لتبــادل المعلومــات المصــنفة
بشأن المواصفات الفنية.
(-3ش) مواصــلة النظــر فــي إمكانيــة وضــع قواعــد
وتوصــيات دوليــة ف ــي المالحــق المالئمــة الص ــادرة
ع ــن اإليك ــاو وم ــا يتص ــل به ــا م ــن إرش ــادات ع ــن
كيفي ــة تزوي ــد المط ــارات والط ــائرات ب ــنظم المراقب ــة
باس ـ ــتخدام ك ـ ــاميرات الفي ـ ــديو عل ـ ــى م ـ ــتن الط ـ ــائرة
وخارجها وعلى األرض وأثناء الطيران ،فضـال عـن
منهجيـ ـ ــة لتحليـ ـ ــل واسـ ـ ــتخدام البيانـ ـ ــات التـ ـ ــي ي ـ ـ ـتم
الحصول عليها.









في متواصل

عدد الدول المشتركة
موسوعة أمن الطيران
عدد الدول المشتركة فـي تحريـر
موسوعة أمن الطيران
عـ ـ ــدد االتصـ ـ ــاالت بالموسـ ـ ــوعة
شهريا
ع ـ ـ ـ ــدد اإلرش ـ ـ ـ ــادات التش ـ ـ ـ ــغيلية
المتاحـ ـ ــة فـ ـ ــي موسـ ـ ــوعة أمننننننن
الطيران
مـ ــدى تـ ــوفر وظـ ــائف موسـ ــوعة
أمن الطيران
عـ ــدد ال ـ ــدول والمنظم ـ ــات الت ـ ــي
تتب ـ ـ ـ ـ ــادل المعلوم ـ ـ ـ ـ ــات بش ـ ـ ـ ـ ــأن
التجارب
ع ــدد ال ــدول الت ــي تش ــجع إجـ ـراء
التجارب

تقرير فريق خبراء أمـن الطيـران المقـدم 2019
إلى المجلس

تحسين الرقابة وضمان الجودة
وضع أهداف إقليمية للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا لنهج الرصد المستمر على مستويات التنفيذ الفعال
األمنية.
تنسيق الجهود فيما بين الدول والجهات المعنية واإليكاو في إجراء عمليات التدقيق واستعراض النظراء.
وضع وتنفيذ خطط التصحيح على الصعيدين الوطني والمحلي لمعالجة الفجوات وأوجه القصور المحددة.
تعزيز البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا لنهج الرصد المستمر لتقديم معلومات موثوقة بشأن التنفيذ الفعال
لتدابير أمن الطيران.
تحسين التدريب وتقديم اإلرشادات بشأن ضمان الجودة.
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اإلجراءات

اإلجراء األساسي
1-4

اإلجراء األساسي
2-4

اإلجراءان
األساسيان 2-4
و5-4

الموعد
المؤشرات
التدابير  /المهام المحددة
المستهدف
(-4أ) وضع كل إقليم من األقاليم أهدافا في إطار اسـتعراض األهـداف والنتـائج كـل ثــالث 2018
البرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطي ـران وفقــا لــنهج سـ ـ ـ ـ ــنوات خ ـ ـ ـ ـ ــالل انعقـ ـ ـ ـ ــاد الجمعي ـ ـ ـ ـ ــة
الرص ــد المس ــتمر ،لض ــمان تنفي ــذ الت ــدابير األمني ــة العمومية.
علـ ــى أرض الواقـ ــع بشـ ــكل فعـ ــال ،بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك
األقاليم التي ينفذ فيها البرنـامج العـالمي مـن خـالل
ترتيبات تعاونية األخرى.
(-4ب) وضـ ـ ــع العمليـ ـ ــات واإلج ـ ـ ـراءات الالزمـ ـ ــة
ل مراقب ـ ــة الج ـ ــودة وتنس ـ ــيق الجه ـ ــود ب ـ ــين الجه ـ ــات
المعنية في إطار الدولة ومـع الـدول األخـرى بشـأن
أنشـ ــطة التـ ــدقيق واسـ ــتعراض النظ ـ ـراء .ويمكـ ــن أن
يشمل ذلك األدوات والنماذج والتدريب على مراقبـة
الجودة.
(-4ج) إعــداد الممارســات الجيــدة فــي االضــطالع
بمراقبة الجودة وتنسيق الجهود المبذولة بـين الـدول
والجهــات المعنيــة بشــأن أنشــطة التــدقيق والمراجعــة
من جانب األقران .ويمكـن أن يشـمل ذلـك األدوات
والنماذج والتدريب على مراقبة الجودة.
ـار للعمــل مــع غيرهــا مــن
(-4د) وضــع الــدول إطـ ا
الـدول وقطـاع الطيـران لســد الفجـوات وتنفيـذ تــدابير
التصدي الفورية.

وضــع آليــة لتبــادل المعلومــات الخاصــة 2018
بمراقبــة الجــودة بــين الهيئــات الحكوميــة
وقطــاع الطي ـران بشــأن أنشــطة التــدقيق
التي يجريها النظراء.
وضــع آليــة لتبــادل المعلومــات الخاصــة 2019
بمراقبــة الجــودة بــين الهيئــات الحكوميــة
وقطــاع الطي ـران بشــأن أنشــطة التــدقيق
التي يجريها النظراء.

إدخـ ــال التحسـ ــينات والتعـ ــديالت علـ ــى 2018
أجهزة الرقابة الوطنيـة ،كمـا يتضـح مـن
نتائج االستقصاءات واالسـتبيانات التـي
تجريها اإليكاو والدول.
(-4ه) تحليل بيانات مراقبة الجودة علـى الصـعيد وضـ ـ ـ ــع خطـ ـ ـ ــط العمـ ـ ـ ــل التصـ ـ ـ ــحيحية 2018
الـ ــوطني لتحدي ـ ــد مس ـ ــائل التنفي ـ ــذ األساس ـ ــية الت ـ ــي وتنفيذها.
تتطلب اهتماما على المستوى التأسيسي.

الدول

اإلجراء األساسي
3-4

قطاع
الطيران

اإلجراء األساسي
3-4

(-4و) عم ــل شـ ــركاء قطـ ــاع الطيـ ـران مـ ــع الـ ــدول
للمساعدة فـي وضـع خطـط العمـل وتحديـد القنـوات
الممكنة للمساعدة أو التدريب أو نقل المعارف.

اإليكاو

اإلجراء األساسي
3-4

اإليكاو

اإلجراء األساسي
4-4

(-4ز) تحديث وثيقة االيكاو " - Doc 10047دليل
مراقبـ ــة أمـ ــن الطي ـ ـران" ،بمـ ــا قـ ــد يمكـ ــن مـ ــن إدراج
إجـ ـ ـراءات جدي ـ ــدة خاص ـ ــة بق ـ ــدرات ال ـ ــدول عل ـ ــى
االحترزيــة الفعالــة الراميــة
ا
المراقبــة واتخــاذ التــدابير
إل ــى من ــع ع ــدم االمتث ــال للش ــروط اإللزامي ــة ألم ــن
الطي ـران والموضــوعة اســتنادا إلــى تجميــع ألفضــل
الممارسات المعمول بها.
(-4ح) إع ــادة هيكل ــة التق ــارير المع ــدة ع ــن نت ــائج وضع شكل جديد للتقـارير السـنوية عـن 2018
البرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطي ـران وفقــا ل ـنهج نتـ ــائج البرنـ ــامج العـ ــالمي لتـ ــدقيق أمـ ــن
الرص ـ ــد المس ـ ــتمر لتق ـ ــديم تفس ـ ــير أكث ـ ــر وض ـ ــوحا الطيران وفقا لنهج الرصد المستمر.

نظ ــر ال ــدول فـ ـي نت ــائج برن ــامج األيات ــا 2019
لتـ ـ ــدقيق السـ ـ ــالمة التشـ ـ ــغيلية وبرنـ ـ ــامج
األياتـ ـ ـ ــا لتـ ـ ـ ــدقيق السـ ـ ـ ــالمة للعمليـ ـ ـ ــات
األرضية.
-2018
استكمال عملية التحديث
2019
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لمســتوى التنفيــذ فــي مختلــف المجــاالت الخاضــعة
للتدقيق.
(-4ط) دراسة كيفيـة تنفيـذ اإلفصـاح المحـدود عـن
نتــائج البرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطي ـران وفقــا
لــنهج الرصــد المســتمر بطريقــة مناســبة والنظــر فــي
ذلك.
(-4ي) مراجعــة وتنقــيح البرنــامج العــالمي لتــدقيق
أمن الطيران وفقا لنهج الرصد المستمر.

(-4ك) النظــر فــي ســبل االســتخدام األكفــأ للم ـوارد
الش ــحيحة والقـ ــوى العامل ــة القليلـ ــة الع ــدد للبرنـ ــامج
الع ــالمي لت ــدقيق أم ــن الطيـ ـران وفق ــا ل ــنهج الرص ــد
المستمر

(-4ل) تحليل بيانات مراقبة الجـودة علـى الصـعيد
ال ــوطني لتحدي ــد المش ــكالت األساس ــية ف ــي التنفي ــذ
والتي تتطلب اهتماما على المستوى التأسيسي.

إعادة النظر فـي مسـتوى اإلفصـاح عـن 2018
نتـ ــائج البرنـ ــامج العـ ــالمي لتـ ــدقيق أمـ ــن
الطيـ ـران وفق ــا ل ــنهج الرص ــد المس ــتمر،
المزمــع عرضــه علــى المجلــس فــي عــام
 2018وعلـ ــى الجمعيـ ــة العموميـ ــة فـ ــي
عام .2019
مراجعة أهداف البرنامج العالمي لتدقيق -2018
أمن الطيران وفقا لنهج الرصد المستمر 2019
ومنهجيته وأسـئلته البروتوكوليـة وتحليـل
البيانــات الخاصــة بهــذا البرنــامج لتقــديم
التوصيات الالزمة.
إج ـ ـراء عمليـ ــات التـ ــدقيق واستع ارضـ ــها
باسـ ـ ـ ــتخدام ال ـ ـ ـ ـنهج المحـ ـ ـ ــدث للرصـ ـ ـ ــد
المس ــتمر ف ــي إط ــار البرن ــامج الع ــالمي
لتدقيق أمن الطيران.
نشــر الشــكل النهــائي للبرنــامج العــالمي
لتــدقيق أمــن الطيـران وفقــا لــنهج الرصــد
المستمر وتقرير اإليكاو بهذا الشأن.
النظ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ــي إمكاني ـ ـ ـ ـ ــة االس ـ ـ ـ ـ ــتعانة 2018
بالمسـ ــؤولين عـ ــن أمـ ــن الطي ـ ـران علـ ــى
الص ـ ـ ــعيد اإلقليم ـ ـ ــي ،الم ـ ـ ــدربين م ـ ـ ــنهم
واألكف ــاء ،ف ــي إجـ ـراء عملي ــات الت ــدقيق
الميدانيــة فــي إطــار البرنــامج العــالمي،
لالســتفادة مــن الم ـوارد المحــدودة داخــل
األمانة وتعزيز مستوى الفعالية والكفاءة
في استخدام الموارد.
النظـ ـ ــر ف ـ ـ ــي إمكاني ـ ـ ــة توظي ـ ـ ــف ع ـ ـ ــدد 2018
إض ــافي م ــن الم ــدققين الم ــؤهلين جي ــدا
المتفرغين للعمل لدى اإليكـاو مـن أجـل
وضع نظام وإطار عام للتدقيق يتسمان
بقدر أكبر من الشمول.
تنظ ـ ــيم حلق ـ ــات عم ـ ــل منتظم ـ ــة بش ـ ــأن 2019
الكفـ ـ ــاءة والتنسـ ـ ــيق لضـ ـ ــمان حصـ ـ ــول
جميــع مــدققي البرنــامج العــالمي لتــدقيق
أم ــن الطيـ ـران عل ــى الح ــد األدن ــى م ــن
الكفـ ــاءات والمعرفـ ــة المتعمقـ ــة بالقواعـ ــد
والتوصيات الدولية والمواد اإلرشادية.
رص ـ ـ ـ ـ ــد ومراجع ـ ـ ـ ـ ــة خط ـ ـ ـ ـ ــط العم ـ ـ ـ ـ ــل متواصل
التصحيحية للدول وتنفيذها.

.المرفق (أ) — خريطة طريق الخطة العالمية ألمن الطيران
اإلجراء األساسي
5-4

النتيجة
األساسية
اإلجراءات
األساسية

-5
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(-4م) وضـ ـ ــع المبـ ـ ــادئ التوجيهيـ ـ ــة واإلرشـ ـ ــادات مراجعة تقارير البرنامج العالمي لتـدقيق -2018
ومراجعته ــا وتنقيحه ــا لمس ــاعدة ال ــدول عل ــى تقي ــيم أمن الطيران وفقا لنهج الرصد المستمر 2019
مع السلطات المختصة لدى الدول بعـد
مدى فعالية برامجها الوطنية على نحو منتظم.
إج ـراء التــدقيق ،بهــدف تحديــد الفج ـوات
فـ ـي مراقب ــة الج ــودة عن ــدما ت ــدل نت ــائج
التـ ــدقيق علـ ــى الحاجـ ــة إلـ ــى الحصـ ــول
على مساعدة في هذا المجال.
مس ـ ــاعدة ال ـ ــدول عل ـ ــى وض ـ ــع برن ـ ــامج
التـ ــدقيق الـ ــوطني الخـ ــا بكـ ــل منهـ ــا
حسب االقتضاء.

زيادة التعاون والدعم

المساهمة بالموارد لإليكاو والدول والجهات المعنية إلجراء أنشطة التدقيق واستعراض النظراء.
1-5
تقديم المزيد من المساعدة (حيثما أمكن) في إطار تنمية القد ارت.
2-5
االلتزام بتعزيز مستوى التنفيذ الفعال من جانب الدول المتلقية.
3-5
ضمان مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية مشاركة فعالة في تنفيذ التدابير.
4-5
تحديد مصادر التمويل الجديدة واستخدامها (من قبيل األمم المتحدة والبنك الدولي والدول وقطاع الطيران وغير ذلك
5-5
من المصادر).
تعزيز فعالية اإليكاو وقدرتها على تقديم المساعدة.
6-5
اإلجراءات
على مستوى
الموعد
المؤشرات
التدابير  /المهام المحددة
المستهدف
2018
(-5أ) دعم جميع الجهات المعنية وتشجيعها على إجراء عمليات تحديد االحتياجات واألولويات
العالم
استعرض النظراء أو نقل المعارف أو تبادلها بشأن العمليات األمنية ومصادر التمويل.
(اإلجراءات
واإلجراءات والتكنولوجيات.
األساسية
 1-5إلى
2018
(-5ب) توفير التمويل ألنشطة المساعدة التي تضطلع بها الدول أو إجراء عمليات استعراض النظراء
)6-5
وتنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية.
قطاع الطيران.
تنفيذ برامج المساعدة وإجراءات
استعراض النظراء وإجراءات المتابعة
بسرعة أكبر.
تعبئة األموال وتوجيهها لمساعدة
النظراء.
متواصل
(-5ج) إذكاء الوعي بالقرار رقم  2309الصادر عن مجلس األمن استقصاء أو استبيان تجريه اإليكاو
الدول
لألمم المتحدة ( )2016وبأهداف وخريطة طريق الخطة العالمية ألمن
(اإلجراءات
األساسية من الطيران لدى الهيئات المحلية المعنية بأمن الطيران.
 1-5إلى
2018
(-5د) التزام الدول التي تمتلك الموارد الالزمة لتقديم المساعدة بما وضع نموذج/قالب للمساءلة فيما
)6-5
يتعلق باألدوار والمسؤوليات التي
يلي:
يضطلع بها المستفيدون من برامج
المشاركة الطويلة األجل؛
التأكــد مــن مســتوى الخب ـرة التــي تمتلكهــا الدولــة ومعارفهــا القابلــة المساعدة التي تقدمها الجهات المانحة.
للنقل؛
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قطاع الطيران
(اإلجراءان
األساسيان
 1-5و)2-5
اإليكاو
(اإلجراءات
األساسية
 2-5و4-5
و 5-5و-5
)6

المساعدة الموجهة استنادا إلى الوصف العام للمخاطر.
(-5ه) التزام الدول التي تتلقى المساعدة أو تحتاج إليها بما يلي:
مشاركة جميع الهيئات الوطنية المعنية بالتدريب وتبادل
المعلومات ونقل المعارف؛
إجراء تقييم يستند إلى المخاطر لتحديد األسباب الجذرية ألوجه
القصور؛
إبداء إرادة سياسية راسخة للتحسن في األمد الطويل؛
تطبيق برامج المساعدة لتحسين التنفيذ الفعال.
(-5و) تعزيز القدرة على نقل المعارف واستعراضها ومراجعتها من تنظيم رابطات قطاع الطيران عمليات 2018
استعراض وحلقات عمل وندوات
جانب النظراء.
وفعاليات تدريب للنظراء.
(-5ز) ضمان اشتمال استراتيجية اإليكاو الرامية إلى تشجيع وتيسير
المساعدة الموجهة على إنشاء آلية للمعلومات والتنسيق (مثل مركز
تبادل المعلومات) لتعزيز بناء القدرات على نحو أكثر فعالية وكفاءة،
وتشمل هذه االستراتيجية عناصر من قبيل ما يلي:
قاعدة بيانات تضم جميع أنشطة بناء القدرات (الدول واإليكاو
ومنظمات أخرى وقطاع الطيران وما إلى ذلك)؛
تحديد األهداف والجداول الزمنية والمواقع والمواضيع؛
إنشاء "مكتب مساعدة" لتوجيه طلبات الدول؛
إنشاء منبر على اإلنترنت لتبادل أفضل الممارسات؛
تحديد قدرات الجهات المانحة المحتملة.
(-5ح) تطبيق أدوات التقييم المسـتندة إلـى المخـاطر لتوجيـه المسـاعدة
مع مراعاة ما يلي:
أساليب تقييم االحتياجات لتحديد األسباب الجذرية ألوجه
القصور التي تعاني منها الدول؛
ترتيب األولويات فيما يخص االحتياجات في الدول وبين الدول
واألقاليم ،بناء على مستوى المخاطر؛
توجيه المساعدة بناء على مستوى المخاطر ،بما يتناسب مع
بيان اإليكاو بشأن سياق المخاطر وعمليات تقييم المخاطر على
الصعيد الوطني؛
اضطالع مكاتب اإليكاو اإلقليمية بعمليات تقييم للدول.
(-5ط) وضـ ــع اسـ ــتراتيجية جديـ ــدة لإليكـ ــاو مـ ــن أجـ ــل تعزيـ ــز وتيسـ ــير
األنشـ ــطة الموجهـ ــة لبنـ ــاء القـ ــدرات ،والمرتبطـ ــة بـ ــالظروف وااللت ازمـ ــات
وأدوات التقييم المالئمة.
(-5ي) استكشـ ـ ـ ــاف الفـ ـ ـ ــر المتاحـ ـ ـ ــة لزيـ ـ ـ ــادة االسـ ـ ـ ــتعانة ب ـ ـ ـ ـالخبراء
المتخصصــين لفت ـرات قصــيرة األجــل فــي اإليكــاو بهــدف ســد الفج ـوات
المرتبطة بمجاالت اختصاصهم.
 -انتهى -

استكشاف قدرات الجهات المانحة.
وضع دليل تقييم االحتياجات.
وضع إطار عام لتحديد األولويات
القائمة على المخاطر ومجموعة محددة
من األدوات.
مقاييس األداء الرئيسية.

2018
2019/

وضع "دليل تقييم االحتياجات".

2018

إقرار
الجديدة.

قيادة

اإليكاو

لالستراتيجية 2019

تقديم تقرير عن استراتيجية االستعانة 2018
بالخبراء المتخصصين لفترات قصيرة
األجل.

