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شريةبناء القدرات ، عنصر حاسم في تطوير الموارد الب
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برنامج بناء القدرات للمنظمة العربية للطيران المدني 

مجال االمن السيبراني -



مدنيالدول األعضاء بالمنظمة العربية للطيران ال

المملكة األردنية الهاشمية

دولة اإلمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

الجمهورية التونسية

جمهورية جيبوتي

الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان

جمهورية الصومال

جمهورية العراق

سلطنة عمان
25/9/2022

دولة فلسطيـن

دولة قطر

جمهورية القمر المتحدة

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

دولة ليبيـا

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية اإلسالمية 

الموريتانية

الجمهورية اليمنية



ACAO structure
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General Assembly
(all Member States)

Executive Council
(9 Member States for 2 years)

Arab League
(all Member States) Adoption of the Work Program

Adoption of DG and EC Reports
Administrative & Financial Rules

Day-to-day management
and implementation of GA & 

EC decisions

election

election

Specialized Committees

General Direction
(4 years mandate, renewable twice)

Air Transport
Committee

(permanent coordinator
+ 9 state experts 

for 2 years renewable)

Air Safety
Committee

(permanent coordinator
+ 9 state experts 

for 2 years renewable)

Air Navigation
Committee

(permanent coordinator
+ 9 state experts 

for 2 years renewable)

Air Security
Committee

(permanent coordinator
+ 9 state experts 

for 2 years renewable)

Environnement
Committee

(permanent coordinator
+ 9 state experts 

for 2 years renewable)

Review and control of the 
achievements vis a vis of the 

endorsed biannual actions 
plan
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المحاور
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الخطة االستراتيجية للمنظمة العربية وعالقتها بالتدريب. 1

ة المقاربة المعتمدة للنهوض بميدان التدريب على مستوى المنظم. 2
العربية 

الدول دراسة تحليلية حول الوضع الحالي والمستقبلي للتدريب في. 3
العربية 
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الخطة االستراتيجية للمنظمة العربية 1.
للطيران المدني وعالقتها بالتدريب
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الخطة االستراتيجية للمنظمة العربية للطيران المدني
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االدوار-الخطة االستراتيجية 
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الهدف االستراتيجي–الخطة االستراتيجية 
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يالهيكل التنظيمي المعتمد للمنظمة العربية للطيران المدن



دريبالخط الزمني لفعاليات المنظمة في موضوع التكوين والت

2009

االجتماع التنسيقي 
األول لمديري معاهد 
ومراكز الطيران المدني

بالدول العربية

2010-2012

اجتماعات 6
خاصة بموضوع 

ب   التعليم والتدري

2015

لتنمية1الندوة 
وتطوير القدرات
التدريبية في 
مجال الطيران

2016

لتنمية 2الندوة 
وتطوير القدرات
التدريبية في 
مجال الطيران

2021

اليوم الدراسي 
حول  التدريب 
ع والتكوين بقطا

الطيران

145/9/2022

يات تضم األكاديميات والكلالشروع في إنشاء جمعية •
والمعاهد ومراكز التعليم

اعداد استراتيجية•
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ب المقاربة المعتمدة للنهوض بميدان التدري2.
على مستوى المنظمة العربية 



مقاربة التدريب
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متكاملةوضع خطة •
لمنظومة التدريب

سياسات التدريب❖
االعتراف المتبادل❖

تمدةإنشاء شبكة مراكز التدريب المع•

تعزيز القدرات•

توحيد مواد التدريب•

تبادل أفضل الممارسات•
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بلي دراسة تحليلية حول الوضع الحالي والمستق3.
للتدريب في الدول العربية



معلومات احصائية

مؤسساتمجموعمن50%يفوقماتمثللالستبيانالمعبئةالدول▪

.العربيةبالمنطقةالمدنيالطيرانميدانفيالعاملةالتدريب

اليكم بعض نتائج الدراسة
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قدرات التدريب حسب المؤسسات
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1

10

4

2

9

2
1

البحرين تونس السعودية الصومال عمان مصر المغرب موريتانيا لبنان

مؤسسات التدريب

قدرات التدريب لكلتتباين

األهداف دولة حسب 

ظومة الوطنية لمناالستراتيجية 

والموارد المالية الطيران 

.هاالتي تتوفر عليوالبشرية 



القدرات االستيعابية وجودة التدريب
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ين بالنسبة لعدد المتدربالعرض

ما فييسد اال نسبيا الطلب ال 

يتعلق بالموارد البشرية 

من حيث أنواعكًماالضرورية 

اب التخصصات وقدرات االستيع

من حيث الجودة؟ وكيفا
3000

2095

2100

1003

11083

البحرين

تونس

السعودية

الصومال

عمان

مصر

المغرب

موريتانيا

لبنان

عدد المتدربين خالل السنوات العشر 
الماضية



التطلعات المستقبلية  

البشريةالمواردمنالمدنيالطيرانقطاعحتياجاتالالمستمرةالزيادة❑

خاللعرفتهالذيالركودرغموالمتوسط،القريبالمدىعلىالمتخصصة

وطنبالالجويالنقللصناعةالمتميزةالطفرةلمواكبةكورونا،جائحةفترة

.العربي

:يليماعلىبناءالتدريبوبرامجمؤسساتعلىالموافقةمعاييرلتوحيدالدعوة❑

،لاليكاوالدوليةالمعايير•

جودة،العلىالحرصمعوعقلنتهالتدريبتكاليفيخصفيماالكبيرالتباينمنالحد•

.بالمنظمةمختصفريقخاللمنواإلجراءاتاللوائحوالتشريعيةالنصوصتوحيد•
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:أولويات أمن الطيران المدني و برنامج عمل المنظمة العربية للطيران المدني

لجنة أمن 
الطيران المدني

فريق خبراء أمن الطيران العرب

مجموعة العمل الخاصة باألمن 
السيبراني

مجموعة عمل خاصة بالتهديدات و 
المخاطر

فريق عمل خاص بالتسهيالت
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.الناشئةالتحدياتلمجابهةذلكوالسيبرانيلألمنعربيةاستراتيجيةاعداد-

.العربيةبالمنطقةاألمنثقافةلترسيخالياتاعداد-

.المدنيالطيرانأمنمدربياواألمنيالكشفموظفياوالمفتشينتراخيصيخصفيماالمعاييرتوحيد-

الطيرانأمنموظفيلفائدةالتدريببرامجمنحزمةاعداد-

.طياربدونالطائراتخطرلمواجهةعربيةاستراتيجيةاعداد-

المدنيالطيرانألمنالعالميةللخطةالطريقخارطةفيالواردةاإلجراءاتتنفيذالياتتنفيذمتابعةوتحيين-

األمنيةالوقائيةلإلجراءاتاسترشاديةوموادبرامجاعداد-

:أولويات أمن الطيران المدني و برنامج عمل المنظمة العربية للطيران المدني
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برامج عمل مشتركة فيما يخص أمن الطيران 

2023-2021برنامج عمل مع إدارة أمن النقل  برنامج عمل مع قطاع النقل البريطاني   

2021-2022
برنامج عمل مع المؤتمر األوروبي للطيران المدني

2022-2024

برنامج عمل  مشترك 

مع المكتب اإلقليمي 

ط بالشرق األوسلاليكاو

2022-2023
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Dedicated Web-page for the seminar

•https://acao.org.ma/ics/
•Agenda,
• biography of speakers and Moderator
•Presentations by agenda
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https://acao.org.ma/ics/

