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  ٣٧ ـ الدورة الجمعية العمومية

  اللجنة القانونية

  برنامج عمل المنظّمة في الميدان القانوني:من جدول األعمال ٦٠رقم  بندال

حول تضارب  اتالنظر في اإلرشاد"ينبغي إضافة موضوع 
 لجنة القانونيةإلى برنامج عمل ال" المصالح

 )الواليات المتحدة األمريكيةمقدمة من رقة و(

  التنفيذي ملخصال

بشأن تفادي تضارب المصالح بين المسؤولين التنظيميين عن  اتجداً من اإلرشاد ضئيالً عدداًلقد أصدرت االيكاو 
تضارب المصالح ضروري  إن التحرر من .الطيران بحيث تُركت هذه المسألة للتشريعات الوطنية غير المنسجمة

 حاليةااليكاو ال إرشاداتعلى اللجنة القانونية النظر في و . للتنظيم الفعال والحيادي لسالمة وأمن الطيران المدني
حول هذا  ينبغي إصدارهاالتي  اترشاداإلبشأن  ، حسب االقتضاء،توصيات وتقديموممارسات الدول األعضاء 

تشكّل أرضيةً  وقد. كاو في هذا المجال تعزيز االتساق بين الدول األعضاءاالي إرشاداتمن شأن و . الموضوع
  .النزاعات حيث ال يمكن تفاديهاالتخفيف من حدة لفرض حدود على تضارب المصالح أو 

إلى جدول " حول تضارب المصالح اتالنظر في اإلرشاد"الجمعية العمومية إضافة موضوع يرجى من : اإلجراء
  .لقانونيةأعمال اللجنة ا

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .)سيادة القانون) (و(بالهدف االستراتيجي ورقة العمل هذه مرتبطة 

  اآلثار المالية في حدودها الدنيا  :اآلثار المالية

  مراجعال   :المراجع
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  المقدمة - ١

لح في مجال لقد وضعت االيكاو عدداً قليالً جداً من اإلرشادات حول المشاكل المتعلّقة بتضارب المصا ١- ١
مجاالت أخرى  ولكنّه ينطبق أيضاً على ،مراقبة السالمة بالنسبة إلىوجه الخصوص على هذا  صحيو .مراقبة السالمة

وصوالً إلى األمن والبيئة والتحقيق في  ،المطارات والحركة الجويةب ءاًبد ،ة تقع ضمن نطاق اختصاص االيكاوكثير
الطيران  بداية نشاطاتففي . د يكون هذا النقص في اإلرشادات إرثاً تاريخياًفي مجال مراقبة السالمة، قو . الحوادث

تكن العالقة ولم  . عن شركة خطوط جوية تملكها الدولة وهي تملك تجهيزاتها كافّة المدني، كان النموذج التقليدي عبارةً
 .عالقة مباشرة المنظّم والهيئة المنظَّمة السائدة بين

لكن و. والصناعة ةفهناك، بطبيعة الحال، عالقات عمل وطيدة بين الحكوم. ومنا هذالقد تغير الوضع في ي ٢- ١
بين سلطات الطيران والمحافظة عليه ما فصل واضح  متّسقة بحدود المعقول عبر القطاع إلقامةالقواعد تتوفر اليجب أن 

أمر وعية والمتجردة للمسؤوليات التنظيمية، إن سيادة القانون، السيما الممارسة الموض .المدني واألنشطة التي تشرف عليها
اللمراقبة  أساسيالسالمة بشكل فع. 

  المناقشة - ٢

تعني ندرة توصيات االيكاو حول تضارب المصالح بين المسؤولين التنظيميين عن الطيران أن هذه و ١- ٢
ى الدول، على سبيل المثال، قد ففي إحد .المسائل تخضع للقانون الوطني الذي يختلف اختالفاً شاسعاً بين دولة وأخرى

 منافعنفسه من أي مصلحة مالية في الصناعة، بما في ذلك  أن يجرد) DGCA(يضطر المدير العام للطيران المدني 
اراً أو لطيران المدنياأخرى، قد يكون مدير عام  التقاعد؛ وفي دولةاً حصل على إجازة مدفوعة من شركة طيمديراً تنفيذي 

 .لتي يعمل فيهاا الطيران

سمى بحاالت المصالح المالية في الهيئات المنظّمة، تعالج قواعد تضارب المصالح تقليدياً ما ي فضالً عنو ٢- ٢
ممارسات مع ما يرتبط بذلك من ار، أي انتقال األفراد من مراكز في الحكومة إلى الصناعة والعكس بالعكس والباب الدو
الكثير من  إنؤخذ في الحسبان يولكن لدى النظر في احتمال وضع إرشادات حول تضارب المصالح، يجب أن  . التوظيف

. لشغل المناصب التنظيميةمحدود عدد المرشحين ذوي الخبرة الواسعة إن الدول األعضاء لديها صناعات طيران صغيرة و
 .المخففة صالح التركيز على اإلجراءاتضارب المتفي هذه الحاالت، قد يكون على اإلرشادات المتعلّقة ب

بعض الموظفين للقيام بوظائف  إعارةأو  تعيينشاغل آخر يتعلّق بالممارسة العادية القائمة على  ويظهر ٣- ٢
 ٨٣٣٥، الموظفون، من الوثيقة ٣-٥تعالج االيكاو هذه الممارسة في الفقرة و ). CAA(باسم هيئة الطيران المدني  المراقبة

)Doc 8335( ،وممثلو  نيوالجو ونالمفتّشو . يل اإلجراءات الخاصة بعمليات التفتيش والترخيص والرصد المستمردل
ألمن، ل ةالفعال للمراقبةضرورية وتعتبر هذه الممارسات  .على ذلك الهندسة المعينون والفاحصون الطبيون أمثلة نموذجية

هيئات الطيران المدني يمكنها استخدام ما يكفي من اليد  قلّة من إذ أن ،قطاعات طيران كبيرة لديهاالسيما في الدول التي 
ولكن يجب توظيف  .العاملة لالضطالع بجميع أنشطة اإلشراف الضرورية فقط بواسطة موظفي هيئة الطيران المدني

 . ظائفهمويجب أن يخضعوا هم أنفسهم إلشراف فعال خالل قيامهم بو ،األشخاص المعينين وفق أسس تضمن الموضوعية
من الضروري "تشير إلى أنّه  بموضوع إعارة الموظفينوفيما يتعلّق  ،هذه المشكلةوجود تقر إرشادات االيكاو الحالية بو

 .من المرجع المذكور ٣-٣- ٥الفقرة ". المحتملة المصالحتضارب  قضاياوضع وتوثيق إستراتيجية للتخفيف من حدة 

 



A37-WP/80 
LE/6 - 3 -  
 

  ستنتاجاال - ٣
 موجودة حالياًوعليها تحديد التدابير ال. بشأنها توصيات رفعهذه المسائل وفي  حقيقلتعلى اللجنة القانونية ا ١- ٣

. بين الدول األعضاء الشائعة كما عليها إجراء دراسة لمسح الممارسات. تها وضع الصناعة الراهنموتقييم مدى مالء
ات وغيرها من المواد اإلرشادية حسب وعليها أيضاً رفع توصيات إلى االيكاو إلصدار قواعد معيارية إضافية وتوصي

تنظيم مراقبة السالمة الجوية أو إذا كان ب المتعلّقةيجب أن تتحقق اللجنة مما إذا كان يكفي تعديل األدلّة المالئمة  .االقتضاء
في  من شأن إرشادات االيكاوو .أو ينبغي عليها ذلك لدول استخدامهل من األفضل وضع إعالن مبادئ جديد ومقتضب يمكن

وقد تشكّل أرضيةً لفرض حدود على تضارب المصالح أو التخفيف من . هذا المجال تعزيز االتساق بين الدول األعضاء
 .حدة النزاعات حيث ال يمكن تفاديها

 اإلجراء المطلوب من الجمعية العمومية - ٤

  :يرجى من الجمعية العمومية ١- ٤
 .إلى جدول أعمال اللجنة القانونية" لحالنظر في اإلرشادات حول تضارب المصا"إضافة موضوع  ) أ

 :لكي وإعطاء تعليمات إلى اللجنة ) ب

بما في ذلك المصالح المالية للمسؤولين عن الطيران، وما يسمى (تنظر في معالجة تضارب المصالح  )١
 ضمن) وإسناد وظائف السالمة إلى أشخاص من خارج هيئة الطيران المدني ،بحاالت الباب الدوار

  ؛لدول األعضاءفي ا اتقانون البلديو يكاو الحاليةإرشادات اال
 .ووضع توصيات، حسب االقتضاء، بشأن اإلرشادات التي ينبغي على المنظّمة اعتمادها )٢

  ـ انتهـى ـ


