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  مقدمةال  -١

نّفذت االيكاو مجموعة من أنشطة المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن  ٢٠١٣-٢٠١١طوال الفترة الثالثية   ١-١
الطيران شملت: القيادة والتنسيق وتقديم المساعدة القائمة على االحتياجات الى الدول األعضاء وتعزيز التعاون االقليمي ومراقبة 

ن الطيران وٕاعداد وتحديث مجموعات مواد تدريبية في مجال أمن الطيران. وتكّثف وتنسيق شبكة عالمية لمراكز التدريب على أم
بقدر كبير تركيز هذه األنشطة واتسع نطاقها ضمن إطار استراتيجية االيكاو للمساعدة وبناء القدرات التي أقّرها األمين العام وتم 

  . ٢٠١١تنفيذها في مايو 

) للملحق السابع عشر والقواعد SARPsالدول للقواعد والتوصيات الدولية (بغية تخفيف الخطر وتحسين امتثال   ٢-١
، بتعزيز هذه األنشطة ٢٠١٦-٢٠١٤والتوصيات الدولية المتصلة باألمن للملحق التاسع، ستقوم االيكاو، في الفترة الثالثية 
لمساعدة وتعزيز قيادة االيكاو بوصفها والوسائل وتوسيع نطاق تنفيذها وٕانشاء شراكات إضافية بين الدول المحتاجة ومقدمي ا

 منسقة ومسّهلة ومقدمة للمساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطيران على النطاق العالمي.

  استراتيجية المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطيران  -٢

م ضمنه تحديد احتياجات الدول تضع استراتيجية االيكاو للمساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطيران إطارًا يت  ١-٢
األعضاء في مجال أمن الطيران وتنفيذ خريطة طريق في سبيل نظام وطني فعال ألمن الطيران ممتثل للقواعد والتوصيات 

التي توضع في شراكة مع االيكاو والدولة المتلقية  )SIPsالدولية. ويتركز نجاح هذه االستراتيجية على خطط الدولة للتحسين (
ة، وتتضمن دورًا لمقدمي المساعدة اآلخرين، مثل المنظمات االقليمية والدول األعضاء األخرى و، حيث يكون ذلك للمساعد

مالئمًا، قطاع الطيران. وتركز خطط الدولة للتحسين على حاجة الدول لإلرادة السياسة وااللتزام التام بتعزيز أمن الطيران 
ين. والنجاحات المحققة حتى اآلن من نهج خطط الدولة للتحسين مشجعة وهي، الى واالستفادة من دعم االيكاو والشركاء اآلخر 

  جانب التعقيبات اإليجابية المتلقاة من دول عديدة، تشير الى أن االيكاو ينبغي أن "تواصل العمل" مع تقدم تنفيذ االستراتيجية.

في هذا السياق، فإن توسيع نطاق مساعدة االيكاو في مجال أمن الطيران ليشمل أنشطة موضوعة من أجل   ٢-٢
العاملين على المستوى التشغيلي ومقدمة إليهم قد أثبت أنه إضافة إيجابية ألساليب األمانة التقليدية للمساعدة. وبّينت التجربة 

وير المهارات تستفيد من التدريب بقيادة االيكاو، غير أنه توجد فجوة بين أن الدول األعضاء المحتاجة للمعرفة المهنية وتط
التعّلم القائم على النظريات والتنفيذ العملي لبرامج وتدابير أمن الطيران المستدامة، واعتماد ثقافة ألمن الطيران. وقد بدأت 

الدول الشريكة بتوفير الخبراء في الموضوع لمعالجة  األمانة العامة تسهيل أنشطة التدريب أثناء العمل المدعومة من خالل قيام
  . ٢٠١٦-٢٠١٤مثل هذه الفجوات. وترتقب االيكاو توسيع نطاق هذا النهج، حيث يكون ذلك مالئمًا، في الفترة الثالثية 

انة العامة سيظل إعطاء األولوية ألنشطة المساعدة وبناء القدرات تحديًا في الفترة الثالثية القادمة. وتعالج األم  ٣-٢
حاليًا هذا التحدي عن طريق تحديد أولويات المساعدة األساسية باستخدام عملية لتقييم المخاطر تأخذ بعين االعتبار نتائج 
التدقيق للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وأحجام الرحالت الجوية ومستويات الحركة والمدخالت من المكاتب االقليمية 

هور. وٕادراج المعلومات األمنية في هذه العملية، إذا تم توفيرها لاليكاو، أو تداول نتائج تدقيق البرنامج لاليكاو وٕاعالم الجم
العالمي لتدقيق أمن الطيران بين الدول المحتاجة للمساعدة وبين تلك التي تكون في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة، يمكن أن 

  ل المخاطر حيث توجد أشد حاجة إليه.يمثل مزيدًا من الدعم لتوجيه الموارد لتقلي
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يمثل وضع وتطبيق نهج موحد لقياس فعالية المساعدة وبناء القدرات تحديًا آخر لألمانة العامة لاليكاو وسيستمر   ٤-٢

مقدمو المساعدة اآلخرون في التعاون طوال السنوات العديدة المقبلة. وفي هذا الصدد، ترى األمانة العامة أن تطور البرنامج 
هو فرصة مثالية لرصد األنشطة لُتستخدم ليس لتحديد الدول التي تطلب  العالمي لتدقيق أمن الطيران الى نهج الرصد المستمر

  المساعدة فحسب، بل أيضًا لتقييم فعالية أنشطة المساعدة المضطلع بها.
  التعاون االقليمي  -٣
دة المحددة حسب الدول وأنشطة بناء القدرات، في حين تواصل االيكاو تعزيز أمن الطيران من خالل المساع  ١-٣

. ٢٠١٦-٢٠١٤ستقوم المنظمة أيضًا بالمزيد من تطوير المبادرات االقليمية للتعاون في مجال أمن الطيران في الفترة الثالثية 
يكاو، والبناء انطالقًا ومع التركيز كذلك على تقليل المخاطر األمنية وتعزيز االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اال

من إطار مذكرات التعاون الموضوعة ومثل هذه االتفاقات األخرى، ستسعى جهود التعاون االقليمي في مجال المساعدة لتعبئة 
الموارد والقدرات لدعم الشراكات بين األقاليم وداخلها في مجال المساعدة وتعزيز تبادل المعلومات وبناء الثقة في برامج األمن 

  ابيره.وتد
تقر االيكاو بأن لألقاليم المختلفة احتياجات في مجال أمن الطيران وأطر وسعات وقدرات مؤسسية مختلفة. وبناء   ٢-٣

على ذلك، يجب االحتفاظ بقدر من المرونة لتنمية التعاون االقليمي بحيث ال يتم فرض حل "من مقياس واحد يناسب الجميع". 
الذي  )CASPااليكاو للتعاون قد تستند الى نماذج مثل البرنامج التعاوني ألمن الطيران (وفي الواقع، يعني هذا أن مبادرات 

يعمل في إقليم آسيا والمحيط الهادئ وتم الشروع فيه منذ وقت قريب في إقليم الشرق األوسط، و/أو المجموعة االقليمية ألمن 
وتسهيالت الطيران لاليكاو/لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني ألمريكا الشمالية والكاريبي وأمريكا الجنوبية، و/أو مجموعة 

ن (دول في شرق االقليم األوروبي لشمال األطلسي)، و/أو شراكات التدريب على الموضوعات مع الهيئة الشرق ألمن الطيرا
  العربية للطيران المدني أو نماذج أخرى.

بعد أن قدمت االيكاو مساهمات كبيرة لتعزيز أمن الطيران في أفريقيا عن طريق مشروعات مركزة على الدول   ٣-٣
باالشتراك مع اللجنة األفريقية  ٢٠١٦-٢٠١٤، ستعمل المنظمة خالل الفترة الثالثية ٢٠١٣-٢٠١١كأولوية في الفترة الثالثية 

  للطيران المدني ومنظمات إقليمية ودون إقليمية أخرى، حسب ما يكون مالئمًا، لوضع مبادرات أو مبادرات إقليمية.

  التدريب  -٤
الطيران الى جانب العدد المنخفض عادة من مهنيي  أدى الطابع التخصصي للمهام التنظيمية والتشغيلية ألمن  ١-٤

أمن الطيران الموظفين على مستوى الدولة والنطاق المحدود لحلول القطاع الخاص، على مر السنين، الى تأكيد الحاجة الى 
حلقات العمل  قيادة االيكاو في التدريب. ولمعالجة الثغرات، توفر االيكاو سلسلة من المجموعات التدريبية التخصصية ومواد

وتحتفظ بقائمة مصّدق عليها من المنظمة بالخبراء المتوافرين في األجل القصير من دول تقدم التدريب وتشرف على الشبكة 
) والدورات التدريبية والزماالت الدراسية ASTCsالعالمية لمراكز التدريب على أمن الطيران المصّدق عليها من المنظمة (

م دورة اإلدارة التخصصية ألمن الطيران بالتعاون مع جامعة كونكورديا (مونتريـال، كندا). وتوفر االيكاو للقائمين بالرعاية وتدع
  أيضًا الدورات التدريبية على أساس استرداد التكاليف بناء على الطلب.

دليل أمن ستناد الى إقرارًا بالحاجة لمواصلة عملية تحديث المواد التدريبية الحالية ووضع مواد تدريبية جديدة باال  ٢-٤
) وتحليل نتائج تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، Doc 8973 Restrictedالصادر عن االيكاو (الوثيقة  الطيران

ستكّثف األمانة العامة جهودها لتنويع الطائفة من برامج التدريب على أمن الطيران. وسيزيد هذا قدرة األمانة العامة على أن 
  على نحو أفضل مجتمع أمن الطيران الدولي في معالجة الخطر.تساعد 
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ستعزز االيكاو التوسيع المستمر لنطاق شبكة مراكز التدريب على أمن الطيران كوسيلة للمضي في تعزيز   ٣-٤
مها سلطة إمكانية الحصول على التدريب في مجال أمن الطيران في جميع األقاليم. وسيتم تقييم المؤسسات التدريبية التي تدع

الدولة المسؤولة عن أمن الطيران مقابل معايير اإلقرار من قبل االيكاو لضمان اتسامها بالصفات الالزمة وستقدم مساهمة 
إيجابية الى شبكة مراكز التدريب على أمن الطيران. وبالمثل، ستواصل األمانة العامة للمنظمة االشراف على شبكة مراكز 

  لحفاظ على سالمة إقرار مركز التدريب على أمن الطيران من خالل عملية دورية إلعادة التقييم.التدريب على أمن الطيران وا

  الخالصة  -٥
، تنفيذ استراتيجية ٢٠١٦-٢٠١٤بغية الوفاء باالحتياجات المتطورة للدول، ستواصل االيكاو، في الفترة الثالثية   ١-٥

ح مجموعة األنشطة والوسائل. وسُيستكمل هذا النهج لتقديم المساعدة المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطيران، مع تنقي
بجهود مكثفة للتعاون االقليمي الى جانب التركيز الشامل على التدريب على أمن الطيران. وتهيئ هذه الركائز الثالث للمساعدة 

ميكية في معالجة تحديات العالم الحقيقي أساسًا لقيادة االيكاو في مجال أمن الطيران قيادة كلية وقائمة على المخاطر ودينا
  لتعزيز أمن الطيران.

  – انتهــى –


