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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 

  لجنة الفنيةلا

رفيع المستوى بشأن الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للـسالمة         الاالجتماع  تقرير   : من جدول األعمال٦٢ البند
  الجوية في أفريقيا

تنفيذية الخطة الرفيع المستوى بشأن الجتماع االتقرير 
   في أفريقيا الجويةللسالمةشاملة ال اإلقليمية

  )رفيع المستوىالرئيس االجتماع من مقدمة ورقة (

  الملخص التنفيذي
 الخطـة بـشأن   رفيع المـستوى    الاالجتماع  واالقتراحات المرتبطة بمتابعة    نتائج  الة العمل هذه    تعرض ورق 

 .ومية، ومعها مشروع قرار للجمعية العمفريقياأفي الجوية لسالمة  الشاملة لاإلقليميةالتنفيذية 

الشركاء  جميعدول وإطارا مشتركا لل فريقياأفي الجوية لسالمة  الشاملة لاإلقليميةالتنفيذية خطة هذه الوتقدم 
العناصر التي تحتاج الى وتتضمن الخطة . في القارةفيما يتعلق بالسالمة الجوية اعتماد نهج استباقي بهدف 

 التقييم والرصدعمليات  والمقترحة إلجراءاتلنسبة بالولويات األ وترتيبتحديد المخاطر إجراءات فورية و
  .المستمرة، كما أنها تشدد على وضع أهداف ونتائج وأنشطة ومقاييس واضحة المعالم

 الشاملة اإلقليمية التنفيذية الخطةب المتعلققرار ال مشروعيرجى من الجمعية العمومية إقرار  :اإلجراء
  . طيا)ب(المرفق  في المقترح فريقياأفي الجوية لسالمة ل

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .D وAورقة العمل هذه مرتبطة بالهدفين االستراتيجين 

ومن المتوقع انجاز األعمال المطلوبـة  . ة العادييةميزانية البرنامج الفي   ،موارد إضافية لزم  تال    :الماليةاآلثار 
واالستفادة ،  ٢٠١٠-٢٠٠٨ من األمانة العامة بالموارد المخصصة في مشروع الميزانية للفترة        

  . الدول من المقدمةالمساهمات الطوعيةمن 

 C-WP/12957  :المراجع
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 ةمقدمال - ١

عن زيارة استكشافية ) الخطة األفريقية (فريقياأفي الجوية لسالمة  الشاملة لاإلقليميةالتنفيذية نشأت الخطة  ١- ١
  مشاركةبإحياءاللجنة وأوصت .  ٢٠٠٦كاو في سنة الى أفريقيا قام بها أعضاء من لجنة المالحة الجوية التابعة لالي

 لخفض معدل الحوادث ورفع المستوى العام للسالمة في أفريقيا بالعمل مع جميع الجهات  في محاولةأفريقيا في االيكاو
  المقدمة من الدولوباإلرشادات هذه الخطة حسب توجيهات المجلس وبالمساعدة بإعدادوقامت أمانة االيكاو . المعنية

 اإلستراتيجية عن ٣٠/٥/٢٠٠٧  وتعبر الخطة التي وافق عليها المجلس في .والمجموعات المعنية في الصناعة
" خريطة الطريق العالمية للسالمة الجوية"و " الخطة العالمية للسالمة الجوية"والمنهجية العامة في االيكاو والواردة في 

 ". للصناعة السالمة التابعةإستراتيجيةمجموعة "التي أعدتها 

 رفيع المستوىالجتماع اال  - ٢

 أفريقيـا  اقلـيم  تقييم واقعي للمسائل المرتبطة بالسالمة في الوقت الحـالي فـي          محفل الجراء توفير  من أجل     ١-٢
 وللتطلع الى األمام في تنفيذ الخطة األفريقية، عقد المجلس اجتماعا رفيع المستوى لمدة يـوم واحـد علـى           الهنديوالمحيط  
 فـي   ١٧/٩/٢٠٠٧رفيع المستوى فـي     الوانعقد هذا االجتماع    .  ورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية لاليكاو     هامش الد 

والى جانب التصديق على الخطـة األفريقيـة،   .   منظمة دولية٢٨ دولة متعاقدة و ٧٣ مشاركا من    ٢٨٩مونتريال وحضره   
 وباإلضـافة .  الهندي أفريقيا والمحيط  اقليمعلية الموجودة اآلن في     أوصى االجتماع ببناء هذه الخطة على مبادرات التنفيذ الف        

الى ذلك، تعهد عدد من الدول والمنظمات الدولية بتقديم مساهمات نقدية وعينية لتنفيذ الخطة التي ستقوم االيكـاو بمتابعتهـا     
يقـة وحـث   ثبهذه الو) أ(رد في المرفق   الوا اإلعالنواعتمد االجتماع   .  وتنسيقها لضمان استخدام الموارد على النحو السليم      

في مجال السالمة الجويـة   الدول األفريقية والصناعة على تنسيق جهودها عن كثب مع االيكاو لضمان تحقيق أفضل الفوائد               
 .قيا وللتقليل من ازدواج الجهودفي أفري

  القرار الخاص بالخطة األفريقية  - ٣
 أفريقيا اقليمين جميع الجهات المعنية التي توفر المساعدة لدول مع االعتراف بالحاجة الى تنسيق األنشطة ب  ١- ٣

ويرد هذا .  والمحيط الهندي تحت مظلة االيكاو، أعد االجتماع مشروع قرار للجمعية العمومية بشأن الخطة األفريقية
دور قيادي أقوى من ب  االيكاوتقوموأوصى االجتماع بأن .  بهذه الوثيقة لكي تنظر فيه الجمعية) ب(المشروع في المرفق 

  . بصفة مستمرةاالقليمقبل في تنسيق األنشطة التي تسمح بتحسين السالمة الجوية في 
  ١٥-٣٥ والقرار الخطة العالمية للسالمة الجوية ١٦- ٣٣إن هذا المشروع المقترح يكمل قرار الجمعية العمومية   ٢- ٣

   .ادارة الحركة الجوية/ االتصاالت والمالحة واالستطالع نظملوضعسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة ببيان موحد 
  الخالصة  - ٤
 الخطة إعدادمسائل المرتبطة بالسالمة من خالل البالنظر الى الخطوات التي اتخذها مجلس االيكاو لمعالجة   ١- ٤

فية المستمرة فيما يخص رفيع المستوى على االلتزام بتحقيق أهداف وغايات هذه الخطة وبالشفاال وافق االجتماع ،األفريقية
 تحليل للثغرات وتحديد المشاريع ذات األولوية، وقيام الدول المتعاقدة إجراءوتتضمن الخطوات التالية .  التقدم المحرز

 . البرامج وتخطيط األعمالإدارةوالصناعة بتنفيذ مشاريع حسب األولويات المحددة وبما يتمشى مع مبادئ وممارسات 

— — — — — — — —
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  )أ(رفق الم

   بشأنرفيع المستوىالاالجتماع 
  فريقيافي أ من أجل السالمة الجوية  شاملةقليميةإ تنفيذخطة 

  )١٧/٩/٢٠٠٧مونتريال، (

  اإلعالن

اتفاقية الطيران المدني الدولي ومالحقها توفر لنظام طيران عالمي اإلطـار األساسـي الـالزم للوفـاء                 حيث أن   
  باحتياجاته في مجال السالمة، 

يعترف بوصفها المنبر العالمي للطيران المـدني الـذي يعمـل     ) االيكاو( منظمة الطيران المدني الدولي      أنوحيث  
  لتحقيق تنمية الطيران المدني بصورة تتسم بالسالمة واألمن واالستدامة عن طريق التعاون بين الدول المتعاقدة لديها،

يكاو حثت الدول المتعاقدة على اعتماد أهـداف الخطـة           الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية لال      وحيث أن 
   لتخفيض حوادث الطيران ومعدل الحوادث العالمي، (GASP)العالمية للسالمة الجوية 

 مجلس االيكاو وافق على ضرورة وضع خطة تنفيذ إقليمية شاملة من أجل السالمة الجوية في أفريقيـا                  وحيث أن 
 وتقديمها الجتماع رفيع المستوى، 

 الخطة، تدعو بقيادة االيكاو، الى التعاون بين الهيئات التنظيمية والصناعة على تنفيذ المبادرات الهادفـة                وحيث أن 
  الى تصحيح أوجه القصور في مجال السالمة الجوية، 

قرار ليبرفيل وخطة العمل التي اعتمدها الوزراء المسؤولون عن النقل الجوي لدى الـدول              وإذ يضع في االعتبار     
، التي تعهد الوزراء بموجبها بتخفيض معدل حـوادث الطـائرات فـي      ٢٠٠٦عضاء في االتحاد األفريقي في شهر مايو        األ

  ،٢٠٠٨أفريقيا الى المتوسط العالمي في موعد أقصاه سنة 

  :فإن االجتماع يلتزم بهذا بتعزيز إطار السالمة األفريقي وذلك باتخاذ ما يلي

وهي هيئـة متخصـصة تابعـة لالتحـاد     ) أفكاك(للجنة األفريقية للطيران المدني  الدور الهام الذي تقوم به ا يدرك - ١
 األفريقي، ويدعوها الى ممارسة القيادة في تنفيذ الخطة، 

  ،خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة من أجل السالمة الجوية في أفريقيا يؤيد - ٢

  أفريقيا والمحيط الهندي، اقليمعليا في بأن تقوم الخطة على المبادرات التنفيذية الملموسة التي تنفذ فيوصي  - ٣

  الدول المتعاقدة في أفريقيا على االلتزام بتنفيذ الخطة، وفقا لخطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية، يحث - ٤
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دور االيكاو القيادي المتنامي، المدعوم بإدارة وتنسيق قويين بين الدول، لمواصلة تقديم المساعدة لوضع              يستند الى    - ٥
 مل لمبادرات السالمة في أفريقيا،نهج متكا

 جميع الدول المتعاقدة على أن تتبادل مع الدول المتعاقدة األخرى المعلومات الحيوية التي تتعلق بالسالمة والتي قـد                   يحث -٦
 .يكون لها تأثير على سالمة المالحة الجوية الدولية، وعلى أن تيسر االطالع على جميع معلومات السالمة ذات الصلة

 لى التنفيذ السريع لنظم إدارة السالمة على نطاق صناعة الطيران في أفريقيا،ايدعو  - ٧

 الدول األفريقية الى إثبات اإلرادة السياسية لمعالجة أوجه القصور في مجال الطيران،يدعو  - ٨

الدول األفريقية والصناعة على التنسيق الوثيق لجهودهما مع االيكاو بغرض ضمان تحقيق الحد األمثل مـن                يحث   - ٩
 الفوائد التي تعود على السالمة الجوية في أفريقيا ولتقليل من االزدواجية في الجهود،

  .الجمعية الى اعتماد مشروع قرار الجمعيةيدعو  -١٠
- -  -  - - - - -
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مشروع قرار لعرضه على الدورة السادسة والثالثين 
  للجمعية العمومية بغرض اعتماده

  /. . . ٣٦القرار 

  قليمية شاملة من أجل السالمة الجوية في أفريقياخطة تنفيذ إ

  :إن الجمعية العمومية

 من الضروري تكثيف الجهود المنسقة تحت قيادة االيكاو لخفض أوجه القصور الخطيرة في اقليم أفريقيا لما كان
  والمحيط الهندي مما يضر بتشغيل الطيران المدني الدولي وباستمرار تنميته؛

جلس االيكاو قد اتخذ بالفعل خطوات لمعالجة مسائل السالمة من خالل إعداد خطة تنفيذ إقليمية  بأن موإذ تحيط علما
  ؛)الخطة (شاملة من أجل السالمة الجوية في أفريقيا

 بأن العديد من الدول المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي قد ال تتوفر لديها الموارد الفنية أو المالية وإذ تقر
وعلى أصحاب المصلحة اآلخرين للحصول تعتمد بالتالي على االيكاو عليها أن شروط اتفاقية شيكاغو ومالحقها ول للالمتثا

  ؛ على الخبرة والمساعدة

 بالحاجة الى أن يتم التنسيق، برعاية االيكاو، بين أنشطة جميع الجهات المعنية التي توفر المساعدة الى الدول وإذ تقر
  محيط الهندي؛في إقليم أفريقيا وال

  ؛االضطالع بدورها التنسيقي بأن االيكاو قد تحتاج إلى موارد إضافية لكي تنجح في وإذ تقر

إعطاء مضمون ملموس وجوهري  استعداد المجتمع الدولي لمساعدة إقليم أفريقيا والمحيط الهندي في وبالنظر الى
  ؛للخطة في أقرب وقت ممكن

  :تقرر ما يلي

 هذه الخطة وبالشفافية  أفريقيا والمحيط الهندي على االلتزام بتحقيق غايات وأهدافإقليمفي   الدول المتعاقدةتحث  - ١
  ؛المحرزالمستمرة فيما يتعلق بالتقدم 

من أجل " االقليم أفريقيا والمحيط الهندي على تعزيز التعاون في جميع أنحاء إقليمفي  الدول المتعاقدة تشجع  - ٢
 في جميع قطاعات الطيران المدني، مع اإلقليمية ودون اإلقليميةة مثلى من خالل المشاريع استخدام الموارد المتاحة بطريق

  ؛ لمجال مراقبة السالمةأولوية عاليةإعطاء 

  ؛الثغراتة بالمشاريع ذات األولوية الناشئة عن تحليل حبإخطار الدول والصناعة والجهات المان المجلس تكلف  - ٣
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الصناعة والجهات المانحة على االضطالع بمشاريع تعالج األولويات التي تم  جميع الدول المتعاقدة وتشجع  - ٤
  ؛ مع المبادئ المنصوص عليها في الخطةوبما يتماشى الخطة إشراف تحت الثغرات المنفذتحديها عن طريق تحليل 

نسيق االيكاو  من األطراف الراغبة في المساهمة في تالمساهمات الطوعية آلية الستالم بإنشاءتكلف المجلس   - ٥
   الخطة؛إطارفي المضطلع بها للخطة أو في األنشطة التنفيذية 

  .من أجل تنفيذ الخطةالمقدمة المجلس بتنسيق المساهمات تكلف   -٦

 تنسيق األنشطة والمبادرات واستراتيجيات التنفيذ المجلس بضمان اضطالع االيكاو بدور قيادي أقوى في تكلف  - ٧
 بما يحقق التحسن المستمر في سالمة الرحالت في إقليم أفريقيا قيق غايات وأهداف الخطةالتي تهدف بالتحديد الى تح

  ؛ ذات الصلة وفقا لذلكاإلقليميةوتخصيص الموارد للمكاتب والمحيط الهندي 

  .ادارة البرامج وتخطيط األعمالمبادئ وممارسات ل المجلس بتنفيذ الخطة وفقا تكلف  -٨

الة التنفيذ في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي طوال الفترة الثالثية وتقديم تقرير الى              المجلس برصد وقياس ح    تكلف  -٩
  الجمعية العمومية المقبلة عن التقدم المحرز؛دورة 

 المجلس بضمان االستمرار في بناء عالقات عمل جديدة تجمع بين القدرات المتوفرة لدى المكاتـب فـي                  تكلف  -١٠
  .للدول المتعاقدة والجهات المعنية في الصناعةية المقر وموارد المكاتب االقليم

  - انتهى -

  


