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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
  واللجنة االداريةالتنفيذيةة جنالل

 تحسين مراقبة السالمة :١٦البند 
 الميزانيات :٣٩البند 

 ۱  الصفة االقليمية على السالمةاضفاء

 )في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةدولة عضو  ۲)٢١ (مقدمة من(

 ملخص
 بالعمل قيد التنفيذ الذي تضطلع به الدول الدولية الطيران جماعةى افادة تهدف هذه الورقة ال

األعضاء في لجنة الطيران المدني في أمريكا الالتينية فيما يتعلق بسالمة النقل الجوي الدولي 
 منظمات  أو تلك الدول التي تشكل جزءا من مبادراتلفائدةوأهمية اضفاء الصفة االقليمية عليه 

 ٨ و٦ و١ المالحقوالتوصيات الواردة في القياسية كيما تتمكن من االمتثال للقواعد ى اقليمية شت
 .من اتفاقية الطيران المدني الدولي

 مقدمة -١
 جهودا كبيـرة لرفـع   ،في العقد الماضي وعلى سبيل األولويةبذلت لجنة الطيران المدني في أمريكا الالتينية         ١-١

، ضمن جملـة أمـور التعـاون         ويدعم ة الخامسة من نظامها األساسي الذي يعزز      مستوى سالمة النقل الجوي امتثاال للماد     
 القياسـية   االيكاوقواعدل للنقل الجوي ويشجع على تطبيق      والتنسيق بين الدول من أجل التطوير المنتظم واالستخدام األفض        

 من حيث واصفات االيكاو واعتمادها     االتفاقات بين الدول التي ستساهم في التنفيذ األفضل لم          توقيع  ويشجع على  وتوصياتها
 .واصدار شهاداتها والتحقيق في الحوادثها  وصيانتها وعملياتصالحية الطائرات

التوقيـع  على االيكاو   ضمن هذا االطار     الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية          اقترحتو ٢-١
 شجعت العمل الـذي     المنوال فانها وعلى نفس   ".  راقبة السالمة  االقليمي لم  نظام التعاون "مذكرة تفاهم من أجل تعزيز      على  

 . به دول أمريكا الوسطى ضمن اتحاد سالمة الطيران في أمريكا الوسطىتضطلع

 

                                                        
 .ة واألسبانية االنجليزيسختين الصادرتين باللغتينالن لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية توفر  ١
روبا، بوليفيا، البرازيل، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الجمهورية الدومينيكية، اكوادور، السلفادور، غواتيمـاال، هنـدوراس،           األرجنتين، آ   ٢

 .جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، أوروغواي وفنزويال
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 نظام التعاون االقليمي لمراقبة السالمة -٢

التـي  مختلف المحافل الدوليـة     في  ت مشكلة مراقبة السالمة في االقليم أهمية خاصة واستلفتت االنتباه           اكتس ١-٢
عقدتها الدول والمنظمات فيما يتصل بصناعة النقل الجوي في االقليم، عالوة على اجتماع الهيئة التنفيذية للجنـة الطيـران                

واالجتمـاع الخـامس    ) ١٦/٥/١٩٩٦ الـى    ١٤ من   باراغوايبفي اسنسيون   ( في أمريكا الالتينية      الرابع واألربعين  المدني
مت االجتماعـات  وسـلّ ) ٧/٦/١٩٩٦ الـى  ٥كوسكو، بيرو من    ( أمريكا الجنوبية     مكتب لسلطات الطيران المدني في اقليم    

االحتياجات المشتركة للدول األعضاء فيما يتصـل بمراقبـة         باألخيرة بضرورة انشاء منظمة متعددة الجنسبات بغية الوفاء         
 .السالمة

 بمراقبـة   المتصـلة تزاماتها   في تلك المناسبة فيما يتعلق بوفاء الدول بال        حددت التي   المشكالتوكانت بعض    ٢-٢
 واألدلـة  األساسية واالجراءات المحددة  والتنظيماتالسالمة تتصل بين جملة أمور بتقادم عهد التشريعات والقواعد القياسية      

وعدم كفاية الموارد البشرية مـن      والعاطلة  غير الكافية   و  غير المالئمة   والهياكل المؤسسية االدارية والتشغيلية    واالرشادات
 .وعدم كفاية الموارد المالية لدعم النظام االداري والموظفين المهنيين األكفاء المطلوبين الخبرة والعدد حيث

ورد أعاله، فقد وقعت لجنة الطيـران المـدني فـي أمريكـا الالتينيـة وااليكـاو بتـاريخ            ما   الىوبالنظر   ٣-٢
مة في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا        مذكرة تفاهم لتعزيز انشاء نظام تعاون اقليمي لمراقبة السال         ١/١٠/١٩٩٨

 .الجنوبية ودول الكاريبي

٤-٢ بشـأن   ١٩٩٨الذي عقدته االيكـاو فـي أكتـوبر         ن للطيران المدني    المؤتمر العالمي للمديرين العامي   د  وشد 
راقبة السـالمة علـى   تقييم م بغية تنسيق وانسجام المبادئ واالجراءاتلمراقبة السالمة على ضرورة   االستراتيجية العالمية   

وفي هذا السياق، ومع األخذ بنظر االعتبار علـى  .   تطبيق النهج االقليميبميزاتأساس عالمي واالعتراف في الوقت ذاته       
انشـاء آليـات    ب االيكـاو    بضرورة نهوض  المؤتمر   أوصى ،وجه التحديد مبادرة لجنة الطيران المدني في أمريكا الالتينية        

 . على المدى الطويلبة السالمة العالمية مراققدراتدعم  لاقليمية

يتماشى مع البرنامج العـالمي لتـدقيق   وويعمل النظام وفقا ألحكام السالمة التفاقية الطيران المدني ومالحقها    ٥-٢
وبنفس الطريقة فان مهمته ترمي الى توفير المساعدة الفنية للدول المساهمة في سبيل حـل               .  مراقبة السالمة التابع لاليكاو   

والتوصـيات   مراقبة السالمة عمال بالقواعـد القياسـية         ها في مجال   المشتركة المتصلة بالتنفيذ الفعال لمسؤوليات     كالتالمش
وقـد  .  المناظرةالمتصلة باالجراءات ووثائق االيكاو  ) ١٩٤٤شيكاغو  (ة للطيران المدني    مالحق االتفاقية الدولي  الواردة في   

أنشئت  و ، الطيران المدني في أمريكا الالتينية     لجنةادراج الدول فيه يتم من خالل        تجعل    هيكل النظام االقليمي بطريقة    صمم
مشروع للتعاون الفني مـع صـناديق       له   و  ومنسق نظام هيئة حاكمة تضطلع وفقا ألحكامه بادارة أنشطته عبر فريق فني          ال

 .ائتمانية وأنصبة متساوية للدول األعضاء

بوليفيا، البرازيل، شيلي، كوبـا،  األرجنتين، ( دولة ة عشرىي من أحدوفي الوقت الراهن يتألف النظام االقليم      ٦-٢
وبـاب  ) EMBRAER و Airbus ( من منظمتـي   ينومراقبين خاص ) أوروغواي وفنزويال راغواي، بيرو،    بنما، با  ،اكوادور
نـوب أمريكـا    مفتوح للدول األعضاء في لجنة الطيران الجوي ألمريكا الالتينية وشمال أمريكا ووسط أمريكا وج     عضويته

ولـة أو الخاصـة المهتمـة    لدكة لووهيئاتها الممل اليه من خالل سلطات كل دولةودول الكاريبي التي ترغب في االنضمام     
 ١٢ينقلـون   مشغال تجاريا للنقل الجوي ٨٢٠وهناك .  تتمتع بصفة مراقب خاصالتي أعربت عن رغبتها في أن  بالسالمة  

 طـائرة مسـجلة     ٢١ ٧٠٢ وهنـاك     حاليا لبضائع في الدول األعضاء في النظام      ألف طنا من ا    ٧٤٤ تقريبا و  مليون راكب 
 . منظمة معترف بها١ ١٤٨تحصل على صيانة من 
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 :ضطلع بها النظام االقليمي حتى اآلن بما يليوتتمثل المهام التي ا ٧-٢

 : التاليةالمنسجمة الطيران لوائحوضع  •

 الئحة أمريكا الالتينية األولى، تعاريف -
 قواعد لصياغة واصدار وتعديل لوائح أمريكا الالتينية، ١١ الالتينيةالئحة أمريكا  -
  منظمات الصيانة المعترف بها،١٤٥الئحة أمريكا الالتينية  -
 الئحة أمريكا الالتينية المتعلقة بالشهادات -
 الئحة أمريكا الالتينية التشغيلية المتعلقة بالعمليات الجوية واصدار الشهادات -

موافقة على العمليات في من أجل الت ءاجرامتطلبات وا "CA 6.425-RVSMاري  االستشالكتاب الدوري •
 .)"RVSM ( بين الطائرات للفصل الرأسيالمخفض  األدنىباستخدام الحدالمجال الجوي 

 . صالحية الطائراتدليل مفتشي •
 .وبيرو وفنزويال ياراغواب واالكوادور وبنما في الفنية اللجنة أجرتهاالزيارات االستشارية التي  •
 .IRCA: ISO9001:2000 Leading auditor  للمدققينالدورة التدريبية المسجلة •
 .ذ الئحة ألمريكا الالتينية تنفي مجلس المديرين لسياسةاعتماد •

 اتحاد السالمة ألمريكا الالتينية -٣

األعضاء  الى الدول    تقديم التوصيات أنشئت وكالة السالمة في أمريكا الوسطى بهدف تقييم وارشاد وتسهيل و           ١-٣
اتهـا المتعلقـة    التدابير الضرورية لالمتثـال اللتزام    شأن  ب) واكاراغواتيماال، هندوراس وني   السفادور، غ  بليز، كوستاريكا، (

 .بالسالمة عمال باتفاقية الطيران المدني الدولية ومالحقها

مليـات وفـي بعثـات      عال  تلك تدقيق االيكاو وفي تنفيذ   عمليات  يساعد االتحاد الدول المساهمة في االعداد ل      و ٢-٣
 الـى  وكان انشاء االتحاد والدعم الذي قدمـه  .  لتدابير التصحيحية اخطط   وتنفيذ    في وضع  آزرهاالمتابعة على السواء وقد     

 .لدول األعضاء له أثر ايجابي كبير على قدرات مراقبة السالمةا

لمتعلقة بضـرورة انشـاء    ثر المبادرة والشواغل ا    إ ١٩٩٨بوصفه مشروعا في أواخر عام      وقد انبثق االتحاد     ٣-٣
.  )COCESNA (مكتب اقليمي من أجل توفير خدمات السالمة، الذي صادقت عليه شركة أمريكا الوسطى للمالحة الجويـة               

 من اتفاقية الطيران المدني الدولية وهو       ١٧ و ١٤ و ١٣ و ١١ و ٨ و ٦ و ١وترمي مهام االتحاد الى االمتثال ألحكام المالحق        
 .جودة لتقييم وتفتيش التأمينمخول باجراء عمليات ذات 

 :باألنشطة التاليةبين جملة أمور  االتحاد حتى اليوم اضطلعوقد  ٤-٣

 .ها القانونيطار وتوحيد االمتسقةءات واألحكام صياغة القواعد القياسية واالجرا •

محـالت الصـيانة ومراكـز    للمشغلين المحليين للنقل الجـوي و  انشاء آليات مناسبة الصدار الشهادات       •
 .بالتدري

 صـالحية   لمفتشـي  لمختلف الدول األعضاء وصـياغة أدلـة         ومراجعة مدونات تنظيمية جوية   وضع   •
 .وعملياتهاالطائرات 

بيانات لكل البلدان األعضاء فـي      القاعدة  لتعزيز انشاء سجل اقليمي للطائرات مزيدا من التعزيز وشبكة           •
 .شركة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية

أولهما بدعم من بنك التنمية المشـترك بـين األمـريكتين    ينفذ    قيد التنفيذ   مهمان نهناك حاليا مشروعا  و •
 الى تعزيز اطار السالمة التنظيمي والمؤسسي للنقل الجوي في أمريكـا       الرامية الى دعم الجهود     ويهدف
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وبـي  ثانيهما بالتعاون مـع االتحـاد األور      ينفذ  الوسطى وبليز والجمهورية الدومينيكية وهايتي وبنما و      
 .خدمات السالمةويتناول 

 . الدارة السالمةالمالئمة الخطة الفنية بوصفه لتشغيل اآلليل  سلطات الطيران المدنيتنفيذ مشروع •

 اضفاء الصفة االقليمية -٤

الوضع  في تشخيص     كبيرة كان العمل الذي اضطلعت به االيكاو عبر برنامج تدقيق مراقبة السالمة له أهمية             ١-٤
 العمـل   هذا االقليمية    والمبادرات  العديد من المنظمات   دعموفي الوقت ذاته    .  الموضوع بالغ األهمية   بهذا   العالمي المتعلق 

 )COSCAP(في أوروبا وبرنامج تطوير التعاون للسالمة       ) EASA(كما هو الحال بالنسبة للوكالة األوروبية للسالمة الجوية         
أفريقيا وشرق أوروبا ودول البحر الكـاريبي ومكتـب   وسط غرب وفي جنوب المحيط الهادئ وجنوب آسيا وشمال آسيا و        

اقليم المحيط الهادئ لسالمة الطيران والنظام االقليمي للتعاون بشأن سالمة الطيران واتحاد السالمة في أمريكا الوسطى في                 
 .أمريكا الالتينية

مع األخذ باالعتبار   ني،  السيما في ادارة التعاون الف    داخل االيكاو و  في  أو النظم   /تعرف معظم هذه الهيئات و    و ٢-٤
باسـتثناء  ) برنامج تطوير التعاون لتحقيق السـالمة      (COSCAP باسم   ،الدعم المنتظر من المجموعة االقتصادية األوروبية     

 والنظام االقليمي في أمريكـا      ACSA اتحاد السالمة ألمريكا الالتينية   في أوروبا و   EASAالوكالة األوروبية للسالمة الجوية     
 مالحظة أن عددا كبيرا مـن الـدول         فانه من األهمية بمكان    وعلى أي حال  .  على الدعم المذكور   حصل ت لني  الالتينية الت 

 .شكل حاليا جزءا من تلك النظم أو المنظمات كما يتبين أدناهي

 COSCAP-SEA)جنوب شرق آسيا( 
راطية الشعبية، ماكـاو  ، اندونيسيا، جمهورية الوس الديمق )الصين(بروناي دار السالم، كمبوديا، هونغ كونغ       

 . وفيتنامد، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، تايالن)الصين(
COSCAP-SA) جنوب آسيا( 
 .نكانبيال، باكستان وسري الالديف، لد، مان، الهنبنغالديش، بوث

COSCAP-NA) شمال آسيا( 
 .نغوليا وجمهورية كوريااليابان، م، ، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيةجمهورية الصين الشعبية

COSCAP-UEMOA) غرب أفريقيا( 
 .، غينيا بيساو، نيجيريا، السنغال وتوغوت ديفوارا فاصو، كونبنين، بوركي

COSCAP-SADC) جنوب أفريقيا( 
، سيشل،  نامبيبياجمهورية الكونغو الديمقراطية، ليسوتو، مالوي، موريشيوس، موزامبيق،        انغوال، بوتسوانا،   

 .، سوازيلند، جمهورية تنزانيا االتحادية، زامبيا وزيمبابويجنوب أفريقيا
COSCAP-AM) أمريكا( 

 .األرجنتين، بوليفيا، البرازيل، شيلي، كوبا، اكوادور، بنما، باراغواي، بيرو، اوروغواي وفنزويال
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ACSA) أمريكا الوسطى( 
 .راس، نيكاراغوا، هايتي، وبنمابليز، كوستاريكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيماال، هندو

PASO) جزر المحيط الهادئ( 
ريباتي، نارو، نيوزيلندا، نيو، باالو، بابوا غينيـا     يفيجي، ك ،  الموحدةاستراليا، جزر كوك، واليات مكرونيزيا      

 .الجديدة، جمهورية جزر مارشال، ساموا، جزر سليمان، تونغا، توفاالو وفانواتو
EASA) أوروبا( 

 قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونـان، هنغاريـا،             كا،النمسا، بلجي 
 سلوفينيا، أسـبانيا، سويسـرا،    سلوفاكيا،ايرلندا، ايطاليا، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطة بولندا، برتغال،      

 .هولندا والمملكة المتحدة

 التطلع الى المستقبل -٥

 آنفة الذكر التـي تعمـل       أو النظم / و  في المنظمات   الدول األعضاء في االيكاو أطراف     عظمم أن،  من الجلي  ١-٥
بطريقة أو بأخرى لدعم الدول في مجاالت مراقبة السالمة والمساعدة والتدقيق واصدار الشهادات مما يعني أن بعضها قـد           

نما سيصبح بعضـها  لقواعد القياسية لاليكاو بي   اكل   على االضطالع بعمليات التدقيق الضرورية والوفاء ب       بالفعليكون قادرا   
 . المدى القصيرعلىوضع اآلخر في هذا ال

لكي تصبح هيئة تدقيق في المستقبل ال فيما يتعلـق بمالحقهـا             كما يتجلى،     االيكاو تسعى ،ومن ناحية أخرى   ٢-٥
ومع االبقاء على هذه .  ألخرىالتي تتناول السالمة وأعمال التدخل غير المشروع فحسب ولكن أيضا فيما يتعلق بالمالحق ا             

 كان من المستصوب اقتصاديا جعل أنشطة التـدقيق         اذاما    بمسألة دراسة متعمقة فيما يتصل   اعداد  ينبغي  النقطة بالحسبان،   
 . زيادة كبيرة المنظمةانية سيزيد ألسباب بديهية من ميزاألمر الذيمركزية 

منظمة واعادة  أهداف ومقاصد ال   امكانية اعادة صياغة     رس مجلس االيكاو  جة لذلك، فانه من المالئم أن يد      ونتي ٣-٥
النظم االقليمية بغية االضطالع بعمليـات التـدقيق وأن   أو / الشؤون اعتمادا على المنظمات االقليمية ولتلكبالنسبة توجيهها  

 دولـة  ١٨٨ق تـدقي ار الشهادات لها حيث أن عمليـات  مراقبة هذه الهيئات واصددورها وقصره على تقوم االيكاو بتحديد   
قـد   بطيئة و   عمليات تفاقية ربما تكون  والتوصيات الواردة في معظم مالحق اال      بامتثالها للقواعد القياسية     فيما يتصل عضوا  
هيئات نفسها ضمن اطار ال  ذلك بالطبع من عبء الميزانية على عاتق االيكاو وسيسمح للدول            وسيخفض.  مهمة ثقيلة تشكل  

 .مناسبةالصعد الستخدام قدراتها وتسريع سالمة النقل الجوي وصيانتها على أو النظم المذكورة أعاله با/و

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٦

نيـة اعـادة صـياغة      الورقة وتكليف المجلس بدراسة امكا     الى االحاطة علما بهذه       العمومية مدعوة  الجمعية ١-٦
اضفاء الصفة االقليميـة    مع األخذ بالحسبان     مطلوبقت  منظمة بشأن هذه األمور بأسرع و     واعادة توجيه أهداف ومقاصد ال    

 الهيئـات  أهداف   موائمةخدمات االستشارية لسالمة النقل الجوي والمراقبة والتدقيق وفي الوقت ذاته           بطريقة مناسبة على ال   
 .والنظم المذكورة على الصعيد العالمي

 ـ انتهـى ـ


