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  الدورة الخامسة والثالثونـالجمعية العمومية 
 اللجنة التنفيذية

 تحسين مراقبة السالمة الجوية :١٦رقم البند 

  التحديات والحلول– الطيرانسالمة مراقبة 
 )البحرينمقدمة من (

 ملخص
تعرض هذه الوثيقة تحليال للتحديات التي تواجهها الدول وااليكاو أثناء تنفيذ نظام مراقبة 

، وتناقش الحلول المحتملة لذلك، وتوصي بتقديم حلول الى الجمعية ة الطيرانسالم
 .العمومية لتنظر فيها

 المراجع
مؤتمر القمـة االقليمي بشـأن سالمة وأمن الطيـران، عمـان، االردن، مـن            )١

، ومواد المؤتمر التي تصدرها جمعية جامعة جورج واشنطن،         ١٢/٢/٢٠٠٤-٩
 .اليات المتحدة فيرجينيا في الو-أشبرن

، سنغافــورة،   سالمة الطيران المؤتمر بشأن عمليات االيكاو الموسعة لتدقـق        )٢
، ومواد المؤتمر التي تصـدرها أكاديميـة سـنغافورة          ٧/٤/٢٠٠٤-٥مــن  

 .للطيران، بسنغافورة

 ةـمقدم -١

ميـة االجتماعيـة    الطيران المدني السليم واآلمن عامل من العوامل الرئيسية فـي تعزيـز النقـل الجـوي والتن                 ١-١
 بذل جهود كبيـرة فيمـا يخـص         سالمة الطيران ويقتضي ايجاد التوازن بين االحتياجات االقتصادية واحتياجات        .  واالقتصادية

 أمـرا حاسـما لضـمان       سالمة الطيران ويعد االمتثال لقواعد االيكاو في مجال       .  االجراءات المنسقة والتكنولوجيات المتطورة   
وقد أخذت الدول المتعاقدة على عاتقها، بصفتها موقعة علـى          .  لمواطنين، حيثما وجدوا أو أينما سافروا      لجميع ا  سالمة الطيران 

، تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات على النحو الوارد في مالحـق هـذه   )١٩٤٤اتفاقية شيكاغو، (اتفاقية الطيران المدني الدولي    
 فيمـا يتعلـق بـالملحق      ١٩٩٨ الى   ١٩٩٦ من عام    سالمة الطيران ية لمراقبة   وقد أجرت االيكاو عمليات تقييم طوع     .  االتفاقية
وأفـادت النتـائج    ). صالحية الطائرات للطيـران   (والملحق الثامن   ) تشغيل الطائرات (والملحق السادس   ) اجازة العاملين (األول  

 االلزامي الحالي لتـدقيق مراقبـة       وقد بدأ البرنامج العالمي   .   الحاسمة سالمة الطيران وجود عدد من أوجه قصور في عناصر        
 دولة متعاقدة وخمسة أقـاليم،  ١٨٨ دولة متعاقدة من أصل ١٨١ وأنجز عمليات تدقيق أولية في ١٩٩٩ في يناير سالمة الطيران 

وأتاح التقييم بيانات ومعلومات غزيـرة  . ٢٠٠٤ في معظم الدول، وذلك حتى منتصف عام سالمة الطيرانوبعثات متابعة تدقيق   
 تشمل الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية وجوانب االمتثال للسالمة وفقا         سالمة الطيران مسة مجاالت عمليات تدقيق     عن خ 

 .للمالحق األول والسادس والثامن فيما يخص الدول التي شملها التدقيق
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 توسيع البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة سالمة الطيران -٢

 سـالمة الطيـران   توسيع البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة   A33-8و بموجب القرار    قررت الجمعية العمومية لاليكا    ١-٢
تم في وقت الحق ضم الملحـق الثالـث   (المطارات : خدمات الحركة الجوية والملحق الرابع عشر   : ليشمل الملحق الحادي عشر   

 ليشمل  سالمة الطيران لمي لتدقيق مراقبة    وتنظر االيكاو اآلن في توسيع البرنامج العا      ).  تحقيق حوادث ووقائع الطائرات   : عشر
وعليه، فقد أوصت االيكاو    .  وقد يكون النهج القائم على ملحق بعد ملحق غير مالئم وذلك لعدد من األسباب             .  المالحق األخرى 

 .بوضع نهج متكامل وشامل لتقييم حالة النظام برمته

 التحديات التي تواجه الدول وااليكاو -٣

ي مالئم للطيران المدني والحفاظ عليه لتنفيذ القواعد القياسية والتوصيات، يتعين علـى          من أجل وضع نظام تنظيم     ١-٣
 سالمة الطيرانوالعناصر الحاسمة لنظام مراقبة .  الدول ضمان أساس قانوني قوي مع هيكل تنفيذ وموارد بشرية ومالية مناسبة       

 المتصلة بالمالحق تـرد     سالمة الطيران لتوصيات فيما يخص    دولة من الدول، والتي تفضي الى تحقيق تنفيذ القواعد القياسية وا          
قانون الطيران، واللوائح التنظيمية، وهيكل هيئة الطيران المدني، والموظفون، واالرشاد الفنـي، واصـدار              :  على النحو التالي  

 .سالمة الطيرانالشهادات، واالستطالع وحل مسائل 

، ال سيما في مجـاالت المـوارد        سالمة الطيران لتزامات مراقبة   تواجه العديد من الدول صعوبات حادة للوفاء با        ٢-٣
فعنـدما  .  وهناك نقص أيضا من حيث الموظفين المدربين واالرشاد الفني لتنفيذ القواعد القياسية والتوصيات            .  البشرية والمالية 

 اختالفها معها، واما أن تحدد تاريخا       تعجز دولة عن االمتثال لبعض القواعد القياسية والتوصيات، فهي اما أن تبلغ االيكاو بوجه             
ويتعين أن تمعن االيكاو والدول النظر في       .  سالمة الطيران  من الحالتين يصلح هذا التصور لفائدة        أيوفي  .  على األمد الطويل  

 .التحديات وتتوصل الى حلول ممكنة

 الحلول الممكنة -٤

 في مساعدة الدول على سالمة الطيرانلتدقيق مراقبة تفيد التجارب من البرنامج العالمي      : التحسينات داخل االيكاو   ١-٤
تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات المتصلة بالمالحق األول والسادس والثامن أنه يتعين على االيكاو أن تعزز هيكلهـا لمسـاعدة       

مية، واالجراءات الخاصة بتقديم االرشاد الفني الـى المـوظفين،          الدول على صياغة قوانينها في مجال الطيران، واللوائح التنظي        
 وتدريب موظفيها لتهيئتهم لتنفيـذ القواعـد      سالمة الطيران والتعاون مع الدول في اقامة هياكلها الخاصة بممارسة مهمة مراقبة           

ي التابع الدارة المالحـة الجويـة        الحال سالمة الطيران ويعد قسم تدقيق مراقبة     .  القياسية والتوصيات في مجال جميع المالحق     
وبالتالي، فالبد من تعزيز موارد االيكاو، وربما ينبغي وضع ادارة مسـتقلة تعنـى              .  صغيرا جدا نسبيا لمعالجة جميع المالحق     

 .سالمة الطيرانبمراقبة 

 : وفيما يلي بعض التوصيات:المساعدة المالية ٢-٤

 التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية )أ(
سالمة  بمساعدة الدول على تعزيز مهامها في مجال مراقبة ٢٠٠٢تسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية في مطلع عام فوض ال
وينبغي استعراض هذا الصندوق وتعزيزه وجعله مالئما .   المتصلة بهياكل خدمات المالحة الجوية والمطاراتالطيران

 .ها الدولللمستفيدين، وذلك لدعم المساعدة المالية التي تطلب
 شبه المستقلة/الوكاالت المالية المستقلة )ب(

بالنظر الى المنافع االقتصادية التي تنطوي عليها الرحالت الجوية السليمة واآلمنة، والتي يمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة، 
 .سالمة الطيرانتستطيع هذه الوكاالت أن تمول مشاريع مجدية خاصة بالبنية التحتية لمراقبة 
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 التعاون المالي االقليمي )ج(
 على أساس اقليمي يمكن فيها تجميع الموارد من الدول األعضاء، ثم سالمة الطيرانيمكن انشاء صناديق خاصة بمراقبة 

 .توزيعها على الدول المحتاجة
 ةمشاريع األمم المتحدة اإلنمائي  )د(

سالمة ويمكن اسناد شرط هيكل مراقبة .  مشاريع مختلفةظل برنامج األمم المتحدة االنمائي يقدم المساعدة الى الدول في 
سالمة  الى برنامج األمم المتحدة االنمائي، الذي يمكنه مساعدة الدول بشكل ملموس في مجال وضع نظم لمراقبة الطيران
 . في تلك الدولالطيران

ـ سالمة الطيـران  أثناء تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة   :تدريب الموظفين  ٣-٤ ا للمالحـق األول والسـادس    وفق
وينبغـي أن تقـوم االيكـاو    .  والثامن، أجرت االيكاو عددا من الندوات والحلقات الدراسية لتدريب المدققين القادمين من الدول           

وينبغي لاليكاو أن تحصل على الدعم مـن منظمـات التـدريب            .  باجراء ندوات وحلقات دراسية مماثلة لتدريب خبراء الدول       
قليمية الراسخة من قبيل جامعة جورج واشنطن؛ وآشبرن في والية فيرجنيا بالواليات المتحدة؛ وأكاديمة سـنغافورة                الدولية واال 

 في هولندا؛ وكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني، في األردن؛ وأكاديمة التدريب التابعة الدارة             BVللطيران؛ وكلية لوختفارت    
ويمكن لمنظمات التدريب هذه أن تضـع البـرامج التدريبيـة           .  كالهوما في الواليات المتحدة   الطيران الفيدرالي األمريكي، بأو   

 .الالزمة تشرف عليها االيكاو وتستفيد منها الدول

 فيما يخص المالحـق  سالمة الطيرانهناك أمثلة على نجاح التعاون االقليمي في ممارسة مراقبة          : النهج االقليمي  ٤-٤
مشروع برنامج التنميـة التعاونيـة      وا على سبيل المثال وكالة أمريكا الوسطى لسالمة الطيران،          األول والسادس والثامن؛ ومنه   

 النجـاح   وجه التعاون االقليمي الممثالة   وينبغي الترويج أل  .  غيرهما، و للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران     
 . فيما يخص المالحق األخرىسالمة الطيرانمراقبة 

ينبغي أن تعمل االيكاو والدول على التعاون مع المنظمات الدوليـة مثـل             : مع الهيئات الدولية األخرى   التعاون   ٥-٤
 .األياتا وجامعة جورج واشنطن، الخ

شرع االتحاد الدولي للنقل الجوي بنجاح في برنامج األياتا لتـدقيق مراقبـة سـالمة العمليـات، الـذي يزخـر                      ) أ(
البرامج المتعلقة بمراقبة السالمة المعلومات، وربما تقاسمت أيضا الموارد، فـان تنفيـذ             فاذا ما تقاست جميع هذه      .  بالمعلومات

 .القواعد القياسية والتوصيات سيكون أكثر فعالية من حيث التكاليف
قامت جمعية جامعة جورج واشنطن، بالتعاون مع جامعة جورج ماسون، بتنظيم برامج قمة دولية واقليمية بشـأن    ) ب(

وقد وضعت جامعة جورج واشنطن خبرات      .  ان، أذكت الوعي بالتحديات في مجاالت سالمة وأمن الطيران        سالمة وأمن الطير  
 .قيمة ومواد تقدم للقمة في مجاالت سالمة وأمن الطيران

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٥

وايجاد الحلـول الممكنـة      سالمة الطيران يرجى من الجمعية العمومية النظر في التحديات الخاصة بتنفيذ مراقبة            ١-٥
 . التي تشمل المالحق جميعهاسالمة الطيرانعلى النحو المذكور أعاله،  وأن تقدم توجيهات مالئمة بغية انجاح تنفيذ مراقبة 

 ـ انتهـى ـ




