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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  دعم التنفیذ –أمن الطیران    :١٥البند رقم 

  استراتیجیة تقدیم المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطیران

 في اللجنة األفریقیة للطیران المدني) ٥٤ال  ١الدول األعضاء مة منمقدّ ورقة (

  التنفیذي الموجز
ألحكام  االمتثالعالة في مجال المساعدة بغیة االرتقاء بمستوى أنشطة فّ  ب هذه الورقة من االیكاو مواصلة إعدادتطل

. كما تسعى هذه الورقة إلى دعم تطویر التسهیالت -٩واألحكام ذات الصلة باألمن من الملحق  األمن - ١٧الملحق 
الدول المتعاقدة أیضًا  ، من جانب االیكاو. وتدعوجال أمن الطیرانوتنفیذ استراتیجیة تقدیم المساعدة وبناء القدرات في م

  في االیكاو إلى دعم توسیع نطاق شبكة مرافق التدریب على أمن الطیران.
  : أن: ُیرجى من الجمعیة العمومیة االجراء
ء القدرات في مجال المساعدة وبنا تقدیم ةاستراتیجیتبوء الریادة في تطویر وتنفیذ لبمبادرات االیكاو  تحیط علماً   )أ 

 أمن الطیران.
 تطلب إلى المجلس أن یقدم توجیهاته إلى األمین العام بتوسیع نطاق شبكة مرافق التدریب على أمن الطیران؛  )ب 
وتطلب من األمین العام أن یواصل تبوأ الریادة في زیادة المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطیران بغیة   )ج 

  .مع إعطاء  األولویة للبلدان النامیة ةتعزیز الترویج لالستراتیجی
األهداف 

  .األمن –ف االستراتیجي باء هدالترتبط ورقة العمل هذه ب  :االستراتیجیة

اآلثار 
  ٢٠١٦- ٢٠١٤المیزانیة العادیة لالیكاو لفترة السنوات الثالث   المالیة:

  A37-WP/17  المراجع:
A37-WP/18 

  (Doc 9958)  )٨/١٠/٢٠١٠معیة العمومیة (في القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الج
   

                                                                 
وسطى، تشاد، جزر القمر، الكونغو، الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركینا فاسو، بوروندي، الكامیرون، الرأس األخضر، جمهوریة إفریقیا ال      ١

یساو، كینیا، كوت دیفوار، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، جیبوتي، مصر، غینیا االستوائیة، اریتریا، إثیوبیا، غابون، غامبیا، غانا، غینیا، غینیا ب
میبیا، النیجر، نیجیریا، رواندا، ساو تومي وبرینسیبي، لیسوتو، لیبیریا، لیبیا، مدغشقر، مالوي، مالي، موریتانیا، موریشیوس، المغرب، موزامبیق، نا

، زامبیا، السنغال، سیشیل، سیرالیون، الصومال، جنوب إفریقیا، جنوب السودان، السودان، سوازیلند، توغو، تونس، أوغندا، جمهوریة تنزانیا المتحدة
 زمبابوي.
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 مقدمة - ١

لجهود التي تبذلها األمانة العامة لالیكاو في توفیر االحظت اللجنة األفریقیة للطیران المدني مع التقدیر  ١- ١
. وقد ١٧-٣٧وتنسیق وتیسیر المساعدة للدول في مجال أمن الطیران على النحو الذي كلفتها به الجمعیة العمومیة في القرار 

ودعمها في بناء  لدول األعضاء في االیكاول) األمانة العامة من تقدیم المساعدة الفنیة SIPsمكنت خطط التحسین الوطنیة (
 .تهااقدر 

 المناقشة - ٢

تؤید اللجنة األفریقیة عمل االیكاو والنهوض باستراتیجیة تقدیم المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن الطیران،  ١- ٢
 أمن الطیران استفادوا من هذه األنشطة، بما في ذلك أنشطة التدریب. يیوأخصائوتحیط علمًا أن بعض الدول األفریقیة 

اإلفادة من أنشطة على  تعاني من مشاكل عویصة وتحثها الحظت اللجنة األفریقیة أن بعض الدول المتعاقدة ٢- ٢
 .االیكاو في مجال المساعدة وبناء القدرات

من المراكز الُمعتمدة والُمصدقة  ٤إلى أن القارة األفریقیة ال تحتضن سوى أیضًا  تود اللجنة األفریقیة أن تشیر ٣- ٢
بلدان  ٧مركزًا. وتشیر اإلحصاءات إلى أن النسبة هي  ٢٤وعددها   ASTCsالتي تشكل شبكة مراكز التدریب على أمن الطیران

لكل مركز. وعلیه، ترى اللجنة األفریقیة أن االیكاو في حاجة إلى  اً بلد ١٣لكل مركز، في حین تصل هذه النسبة في أفریقیا إلى 
ألفریقیة وغیرها من الدول اعتماد  مراكز تدریب أخرى في أفریقیا بغیة تأمین الحصول على التدریب بشكل كاف بجمیع البلدان ا

 المتعاقدة.

 الخالصة - ٣

تعمل، بالتعاون مع شركائها ومع المنظمات اإلقلیمیة، على توسیع نطاق شبكة مرافق أن  ینبغي لالیكاو ١- ٣
 التدریب على أمن الطیران.

ك ة أنشطة أمن الطیران ویتعین بالتالي تمكین تلمن الهیئات اإلقلیمیة تسهم في النهوض بفعالیة واستداإ ٢- ٣
 الهیئات بما یعزز أمن الطیران. 

تقدیم المساعدة وبناء القدرات في مجال أمن  ةینبغي أن تواصل االیكاو الریادة في زیادة تطویر استراتیجی ٣- ٣
 .الطیران

  –انتهــى   –


