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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  التنفيذيةاللجنة 
 االنتقال إلى سياسة جديدة بشأن التعاون الفني : من جدول األعمال٢٠البند 

  المساعدة الفنية التي تقدمها االيكاو في مجال السالمة
، ٢المدني ء في اللجنة األوروبية للطيران، والدول األعضا)١سم الجماعة االوروبية ودولها األعضاءاب( مقدمة من البرتغال

  ومنظمة اليوروكنترول
  التنفيذيلخص الم

لية برامجها، والى التعاون ا تحسين فعإلى سياسة التعاون الفني الخاصة بااليكاو في مجال السالمة تؤديينبغي أن 
نبغي لبرامج التعاون الفني وي".   السالمة الجويةخريطة الطريق العالمية في مجال"مع صناعة الطيران في سياق 

إقليمية ) شبه (إقليمي لتحسين مستويات السالمة وإنشاء منظمات) شبه(أن تشجع على اعتماد نهج بصورة عامة 
  .لمراقبة السالمة

وبالنظر إلى سرعة التغير في عالم الطيران والتكنولوجيات الجديدة، ينبغي اتخاذ مبادرات لتحضير االيكاو لكي 
  .في المستقبل في مجال التعاون الفنيطلع بدورها ضت

قترح في ورقة العمل هذه بعض اإلمكانيات والفرص من أجل مراعاتها في سياسة االيكاو وتحقيقا لهذا الغرض، تُ
  .  خالل الفترة الثالثية المقبلة

  : بما يليالقيام من الجمعية العمومية يرجى :اإلجراء
  .اإلحاطة علما بمحتويات هذه الورقة  )أ

  .النظر في االقتراحات المرفقة لتضمينها في قرار صادر عن الجمعية العمومية  )ب
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
  .ة االستراتيجياألهداف بجميع ورقة العمل هذه مرتبطة

اآلثار 
  :المالية

  .ال تنطبق

 في(  سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العموميةتاراقرال، Doc 9848الوثيقة   :المراجع
٨/١٠/٢٠٠٤(.  

  .٢٠٠٦الطيران المدني الخاص باالستراتيجية العالمية للسالمة الجوية، رؤساء مؤتمر 
 .C-WP/12702ورقة العمل 

                                                             
طاليا، التفيا، ليتوانيا، يرلندا، إيألمانيا، اليونان، هنغاريا، اسا، ، إستونيا، فنلندا، فرنالدنماركالنمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، الجمهورية التشيكية،    ١

 ٢٧جميع هذه الدول البالغ عددها      .  ، مالطة، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة           لكسمبورج
  .دولة هي أيضا أعضاء في االيكاك

دوفا، موناكو، النرويج، صربيا، سويـسرا، جمهوريـة مقـدونيا          رواتيا، جورجيا، آيسلندا، مول   بيجان، البوسنة والهرسك، ك   ألبانيا، أرمينيا، أذر     ٢
 .اليوغوسالفية السابقة، تركيا، أوكرانيا
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 ةمقدمال - ١

لدى االيكاو برنامج واسع النطاق في مجال التعاون الفني لمساعدة الدول المتعاقدة التي تفتقر إلى الموارد  ١- ١
 . المرتبطة بالسالمة والمنصوص عليها في اتفاقية شيكاغوالالزمة للوفاء بالتزاماتها الدولية

 الموافقة على سياسة جديدة في ت، تم)٢٠-٣٥القرار (في الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية  ٢- ١
لقيام في الهيكل التنظيمي الخاص بالمنظمة وا  تشمل عدة أشياء من بينها إدماج إدارة التعاون الفني، وهيمجال التعاون الفني
ومنذ ذلك الوقت، قدمت الدول المتعاقدة عددا من االقتراحات في مختلف اجتماعات االيكاو لتحقيق .  بمهمة ضمان الجودة

 :األهداف التالية

 .االستمرار في تعزيز سياسة االيكاو في مجال التعاون الفني  )أ 

 .توضيح األساس القانوني الذي تستند إليه برامج التعاون الفني في االيكاو )ب 

 . من حيث طريقة عرضهاطسبجعل برامج التعاون الفني الخاصة بااليكاو أ  )ج 

 .٣أنشطة التعاون الفنيالتركيز على كيفية توفير زخم اكبر لتوجيه وتنسيق   )د 

 المنظمات اإلقليمية وشبه اإلقليمية باإلضافة إلى رفع على انشاءلتشجيع لالعمل بصورة استباقية   )ھ
 .٤ن خالل أساليب العمل المبتكرة مفعاليةمستويات الكفاءة وال

 والتنسيق في مجال المساعدة الفنية فعاليةتعزيز قدرات الدول في مجال المراقبة وتحقيق المزيد من ال  )و 
 .٥واإلمكانيات المالية

طالع بأعمال التفتيش ض الدول لالمتاحة أمام لدى االيكاو لتكون ينتشكيل هيئة من المفتشين المعتمد  )ز 
 .٦مؤقتة إلى القدرات التفتيشية سواء بصفة دائمة أو بصفة ر التي تفتقبالنيابة عن الدول

تتناول ورقة العمل هذه بعض الجوانب المطروحة أعاله وتقدم فيها بعض االقتراحات عن كيفية مراجعة  ٣- ١
بعد اإلقليمي ل واالستدامة وافعاليةأساليب العمل في أنشطة التعاون الفني في االيكاو مما يضمن تحسين عناصر الكفاءة وال

 .المساعدة للبلدان المستفيدة منها بالتحكم في هذه البرامجة في الوقت الذي تسمح فيه آليفي هذه البرامج، وذلك 

 عتباراتاال - ٢

ينبغي أن يكون بوسع البلدان المستفيدة من برامج التعاون الفني أن تحصل على الدعم الالزم لتأسيس  ١- ٢
وسيضمن .  وال الالزمةها اإلمكانيات واألماللية سلطة الطيران المدني وإعطائستقالتنظيمية بما يسمح بضمان اأجهزتها 

وأساليب تنظيمها وتمويلها قادرة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من برامج المساعدة وضمان استمرارية كلها ذلك جعل هي
لجهود والموارد المخصصة لبرامج السابق أن افي وأوضحت التجربة .  اإلجراءات المتخذة في سياق برامج المساعدة

 القدر المناسب من  على إن لم تتمكن المنظمات المستفيدة منها من الحصولتتوقف من األصلالمساعدة ال تستمر كثيرا أو 
  ).مثل عدم القدرة على االحتفاظ بالموظفين المدربين(التمويل االستقالل و

                                                             
  . المقدمة من فرنساC-WP/12702أنظر الورقة    ٣
تمر رؤساء الطيران المدني بشأن االستراتيجـية العالمية للسالمة الجوية الذي ورقة تنفيذية مقدمة من النمسا بالنيابة عن االتحاد األوروبي في مؤ   ٤

  .٢٠٠٦عقد في مارس 
ـ  فـي  ١-٢، التوصيــة  ٢٠٠٦مؤتمر رؤساء الطيـران المدنـي بشأن االستراتيجـية العالمية للسالمـة الجـوية الذي عقد فـي               ٥  ارـإط

  .٣-٢الموضوع 
  ).DGCA/IP/10 الورقة (، ٢٠٠٦االستراتيجـية العالمية للسالمة الجوية الذي عقد في مؤتمر رؤساء الطيران المدني بشأن    ٦
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بالتعاون الفني التي اعتمدتها الجمعية العمومية في دورتها باإلشارة إلى قرارات الجمعية العمومية المتعلقة  ٢- ٢
 :سياسة العامةبالنسبة لل، تؤيد أوروبا العناصر التالية ٧الخامسة والثالثين

تأسيس منظمات مراقبة السالمة اإلقليمية كوسيلة لتصحيح أوجه القصور المتعلقة بالسالمة على   )أ 
 . يالمستويين اإلقليمي أو شبه اإلقليم

ال أ ملموسة وإقليمية فعليا وشراكات أن يسمح هيكل منظمات مراقبة السالمة اإلقليمية بتأسيس ينبغي )ب 
تقتصر على إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون في مجال التدريب أو إنشاء مراكز إقليمية للتدريب أو 

 .ة تستخدمها الدول الفردية على أساس كل حالة على حدلكيخبرة لل

المشاركة الكاملة من جانب المنظمات اإلقليمية التي بف أساليب عملها بما يسمح  تكيينبغي لاليكاو أن  )ج 
 واألعمال الفنية وتعتبر أن لها أهمية قصوى في إنجاح عمليات تأسيس ةتقوم بأعمال مراقبة السالم

 . ٨المنظمات اإلقليمية

 ي جهودها الرامية إلى تأسيسف واألقاليم الفرعية الرئيسيةيكتسي دور االيكاو في مساعدة األقاليم   )د 
عدة بوضوح على  حاسمة، ولكن يتعين تحديد دور برامج المساأهمية اإلقليمية ةمنظمات مراقبة السالم
 .تكون بديال لهاليس أن  إقليم معين أو شبه إقليم معين إلنشاء الهيئات التنظيمية وانه توفير الزخم وتوجيه

اتية لتكون المنظمات اإلقليمية اضح وهو توفير الظروف المؤف وهدعلى أساس ير البرامج يينبغي تس  )ھ
قادرة على االستمرار بصورة ذاتية، أي ينبغي أن يسمح هيكل البرنامج بانسحاب االيكاو والجهات 

 .المانحة الدولية والشركاء الفنيين في الوقت المناسب من البرنامج

 التعاون الفني األعمال األخرى عندما يكون أن تكمل برامجمع ذلك غماتية وعملية، يمكن األسباب بر  )و 
 . أو الفرعيةاألساسية األقاليم أحد الدول أو إلحدىهناك نقص مؤقت في الموارد بالنسبة 

مجموعة الدول في أنشطة هذا تجميع الشق اإلقليمي على يقتصر  ،العديد من برامج المساعدة اإلقليميةفي  ٣- ٢
 أن تركز األنشطة على قدر اإلمكان وينبغي.  عد اإلقليمي الحقيقي تنمية كاملةي الب ولكنها ال تحاول أن تنم،البرنامج

 العمل، ربما عن طريق إنشاء فعالية بناء مجتمعات الطيران اإلقليمية وضمان بالمضي قدما فيالمستوى اإلقليمي بما يسمح 
 .ناسقةالعمل اإلقليمية، كوسيلة فعالة العتماد شروط متمجموعات 

 التي  متاحة أمام الدولكونت من الخبراء الفنيين والمفتشين المعتمدين لدى االيكاو وأن يئةهيمكن تشكيل  ٤- ٢
 أو لعدم بالكفاءة الخاصة في مجال محدد ألسباب متعلقة هاخبراتلالزمة أو التي قررت عدم تنمية تفتقر إلى الخبرات ا
من توفير مجموعة عن طريق هيئة توفر المساعدة لهذه الوينبغي لبرامج المساعدة اإلقليمية أن .  فجدواها مقارنة بالتكالي

 بفضلستكون هناك الكثير من المزايا المرتبطة بذلك و.  ن المتخصصين في اللوائح التنظيمية اإلقليميةيالخبراء اإلقليمي
 المساعدة الفنية من برامج إلى منع وجود هذه الهيئة ؤدي ال يأنوينبغي .  تشجيع الخبرات المحلية واإلقليمية وإبراز دورها

   .واإلقليميينتوفير التدريب الكامل للخبراء الوطنيين 

 على التدريب من ةكبيربدرجة تركيز الدة مع حدإجراءات م اعتماد معظم برامج المساعدة موجه نحوإن  ٥- ٢
مساعدة الدول في ويتعين أن تركز برامج المساعدة أيضا على .  خالل المحاضرات وعلى كيفية صياغة القوانين التنظيمية

الصناعة التي ستطبق هذه القوانين الجديدة  ومثل تدريب المفتشين والمسؤولين عن مراقبة السالمة( اللوائح  التنظيمية تطبيق
.  ناسقةوينبغي توفير الدعم الالزم العتماد النهج اإلقليمي ولضمان تطبيق اللوائح التنظيمية بصورة مت).  في نهاية المطاف

 بدال من النهج المشاريع ومستندا إلى النتائج يجب أن تتبع نهجا مبنيا على  في برامج المساعدةعتمدةالمنهجية الم وأخيرا فان
                                                             

  ٣٥/٧قرار الجمعية العمومية    ٧
  .٣-٢، التوصيات الواردة في إطار الموضوع ٢٠٠٦مؤتمر رؤساء الطيران المدني بشأن االستراتيجية العالمية للسالمة الجوية الذي عقد في    ٨
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 برامج المساعدة وتحقيق التأثير المرغوب منها عن فعاليةوالهدف من ذلك هو ضمان .  التقليدي الذي يعتمد على التدريب
 . هذا التدريب في نفس الوقت منتستفيدالتدريب وللمنظمات التي طريق وضع أهداف واضحة للقائمين على توفير 

 ةالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة، من الحيوي مراعاة أن أوجه القصور الرئيسيعند العمل على تنمية  ٦- ٢
مل الكثير من المسائل التي يتم اإلبالغ عنها في المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ التابعة لاليكاو وال سيما في أفريقيا تش

.  وإدارة الحركة الجوية) جويالجانب ال(، وال سيما فيما يخص مرافق المطارات ة بالسالمةخاصبالبنية األساسية الالمرتبطة 
 الموارد المالية المتاحة على المستوى ةربما مكاتبها اإلقليمية بصفة خاصة، أن تلعب دورا أساسيا في تعبئ ووتستطيع االيكاو

 .العالمي مع ضمان التركيز على كيفية تحسين السالمة من خالل هذه العمليات

غيلية وصالحية برنامج التنمية التعاونية للسالمة التش" برامج المساعدة الخاصة بااليكاو مثل تلقد حقق ٧- ٢
ولكنها  نتائج طيبة بصفة عامة في السنوات األخيرة  ،و اإلقليمية باإلضافة إلى مكاتب االيكا،)كوسكاب" (الطائرات للطيران
 التي أصدرتها االيكاو والتي توفر وتمثل خريطة الطريق العالمية للسالمة الجوية.  كل ما يمكن أن تحققهقد تكون حققت 

 الخطوة ،يجيات الدوليةلجميع الجهات المعنية بسالمة الطيران إطارا مرجعيا مشتركا من أجل تنسيق الجهود واالسترات
 .عادة النظر في تصميم برامج المساعدةإلاألولى 

 الدور الذي تلعبه االيكاو في هذا المجال مع مراعاة الحاجة إلى فيما يخصأيضا القيام بذلك وال بد من  ٨- ٢
 :عملية ما يلي هذه الها فيمواضيع التي ينبغي استكشافالويمكن ان تشمل .  ٩االستجابة إلى تطلعات المجتمع الدولية

 .التعاون مع القطاعين العام والخاص على أساس خريطة الطريق العالمية للسالمة الجوية  )أ 

 المانحة اإلقليمية والوطنية ومؤسسات التمويل والمؤسسات المالية، والمنظمات تالعالقة مع الوكاال )ب 
  .اإلقليمية وشبه اإلقليمية

 .رامية لبناء الثقة الشفافية في طريقة عرض البرامج واألولويات ال  )ج 

 . التي ينبغي تحقيقها في المستقبل ومراقبة الجودة في برنامج التعاون الفنيءوضع أهداف االدا  )د 

 بين المنظمات الفنية في الدول المتعاقدة المانحة  القائمة الشراكاتجعل برنامج التعاون الفني يشمل  )ھ
  .والمستفيدة

 .ن الفني في السياق القانوني الخاص بااليكاوالتوجه التجاري في تصريف أعمال التعاو  )و

 الخالصة - ٣

كبر على مساعدة البلدان المستفيدة في أ بااليكاو أن تركز بدرجة ةيتعين على برامج التعاون الفني الخاص ١- ٣
وضع اإلطار المؤسسي المناسب والذي يضمن االستقالل وتوفير التمويل الالزم للهيئات التنظيمية وإعطائها اإلمكانيات 

 .السياسية والمالية على حد سواء

 تأسيس وظيفة مالئمة لمراقبة الجودة فيما يتجاوز يالضرور مثل هذا البرنامج، من فعاليةمن أجل تعزيز  ٢- ٣
 أم ال مفيدةوينبغي لوظيفة مراقبة الجودة هذه أن تساعد أيضا في تحديد ما إذا كانت األهداف .  النطاق المالي لألنشطة

 . ستفيدةبالنسبة للبلدان الم

 على السالمة اإلقليمية القادرة على العمل واتمنظمحلول أن تشجع على وينبغي لبرامج التعاون الفني  ٣- ٣
 بهذه المنظمات اإلقليمية على النحو الكامل وإزالة أي عوائق قانونية يتسنى االعترافيف أطرها وأساليب عملها بحيث يتك
 .مامهاأ

 توجه هذا أن  هو فالمطلوب من المنظمة،االقليميبعد اليكاو على عندما ينطوي برنامج التعاون الفني لال ٤- ٣
 : ما يليلضمانالبرنامج 

                                                             
  .C-WP/12702 أنظر الورقة ٩
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إعطاء أولوية عالية للغاية لضمان المشاركة الفعالة من جانب البلدان والمنظمات المستفيدة في األنشطة   )أ 
 .مهايالمؤدية إلى تصميم هذه البرامج ورصدها وتنفيذها وتقي

قليمي في برامج المساعدة وتنمية المجتمعات اإلقليمية في مجال الطيران عن طريق  البعد اإلالتشديد على )ب 
 .ضمان معالجة جميع المواضيع بطريقة إقليمية فعلية

 وخاصة تلك المتعلقة بمرافق المطارات  الجويةلسالمةل الالزمة  أوجه القصور في البنية األساسيةراعاةم  )ج 
 .في إطار هذه البرامجوإدارة الحركة الجوية ) الجانب الجوي(

 برامج المساعدة عن طريق مشاركة الخبراء المحليين واإلقليميين في هيئة فعاليةينبغي رفع مستوى  ٥- ٣
الخبراء والمفتشين المسجلين وينبغي النظر إلى منظمات مراقبة السالمة اإلقليمية كوسيلة تكميلية للجهود التي يبذلها الخبراء 

 .اإلقليميون في هذه الهيئة

اتخاذ التدابير الالزمة لضمان عمل االيكاو في المستقبل على المستوى العالمي في مجال التعاون نبغي ي ٦- ٣
أساس التطورات التي تحدث في عالم الطيران بالتعاون مع البرامج األخرى ذات الصلة في صناعة وذلك على الفني، 

استعراض متعمق لدور االيكاو في برامج المساعدة من إجراء  وينبغي.  الطيران والمؤسسات المصرفية والمنظمات الدولية
 .١٠ خصص لهذا الغرضم مثل مجموعة عمل أو فريق خبراء ،خالل اآلليات المناسبة

- - - - - - - - - -  
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  المرفق

   الجمعية العمومية الى قراراقتراحات يمكن اضافتها 

 في بعض وجدتاإلقليمية للتخطيط والتنفيذ قد والمجموعات   الجوية البرنامج العالمي لمراقبة السالمةلما كان
المرافق الحرجة  وأوجه قصور رئيسية في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية ومدى توافر البنية األساسيةأن هناك األقاليم 

وجود سلطات  أو/فتقار إلى المراقبة التنظيمية الكافية على السالمة وعدم كفاية الموظفين المؤهلين واإلبالنسبة للسالمة و
  طيران مدني غير فعالة؛

عدت بالتنسيق مع صناعة الطيران أالعالمية للسالمة الجوية التي صدرت مؤخرا والطريق  خريطة ولما كانت
مختلف أنحاء العالم مما يقتضي الدعم والمشاركة النشطة  تهدف إلى المساعدة في تنمية وتنسيق برامج تحسين السالمة في

  ؛العالمي أعمال التنسيق من جانب االيكاو في

 النامية األمر الذي األقاليم التطورات المقبلة في عالم الطيران مثل استمرار زيادة كثافة الحركة في وبالنظر إلى
سلطات الطيران استخدام تكنولوجيات جديدة لزيادة السعة في إدارة الحركة الجوية والمهمة األساسية التي تتحملها يقتضي 
  الحركة الجوية؛ هذه التغيرات الكبيرة في إدارة  ظلفيالسالمة لضمان 

 لوجود نهج منسق وفعال في صناعة الطيران على ا ضروري دور االيكاو في مجال التعاون الفنيولما كان
 الحالية باإلضافة إلى مراجعة برنامج التعاون الفني  سياسةكيفية تحديث ، وانه ينبغي بالتالي النظر في المستوى العالمي

  التعاون الفني الخاص بااليكاو حسبما يكون مالئما؛

  :يلي  المجلس بما الجمعية العموميةتكلف

اإلطار المؤسسي المالئم لضمان استقالل الهيئات التنظيمية وتوفير في عملية وضع لدول المستفيدة ا يساعدأن  - ١
  ؛التمويل المناسب لها وإعطائها اإلمكانيات السياسية والمالية على حد سواء

٢ - إطار برامج التعاون الفني الخاصة بااليكاو وأساليب العمل المرتبطة بها بما يسمح بتأسيس المنظمات فأن يكي 
  مع مراعاة الجوانب المؤسسية؛عملاإلقليمية لمراقبة السالمة بحيث تكون قادرة على ال

إلقليمية بمشاركة فعالة من الدول  البعد اإلقليمي في برامج المساعدة ويشجع على بناء مجتمعات الطيران اأن يعزز - ٣
   برامج المساعدة؛ فيألنشطةلوالمنظمات المستفيدة في اإلدارة العامة 

لسالمة في البنية األساسـية  بالنسبة ل ةة أوجه القصور الحرجـألة ذات أولويـدة كمس ـ في برامج المساع   أن يدمج  - ٤
  الحركة الجوية؛وإدارة ) الجانب الجوي(بمرافق المطارات سيما فيما يتعلق  وال

٥ -  برامج المساعدة الفنية عن طريق اعتماد نهج إداري ذي توجه نحو األهداف وتأسيس وظيفـة مراقبـة                  نأن يحس 
 الجودة وتشكيل مجموعة دولية من الخبراء الفنيين؛
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 آليـة  من خـالل  ، وذلك في إجراء استعراض متعمق لدور االيكاو في المستقبل في برامج التعاون الفني     أن يشرع  - ٦

 علـى تقـديم  التركيز في برامج التعاون الفني أجل زيادة ن وما يتصل به م  مالئمة تأخذ في عين االعتبار متطلبات الطيران        
 التعاون الفني على المدى المتوسط والمدى الطويل؛

  ـ انتهـى ـ


