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 لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط االجتماع األول
)DGCA-MID/1( 

 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (
 

 
  مسائل سالمة الطيران    : البند الخامس

 
 العقوبات األمريكية وتأثيرها غير المباشر على سالمة الطيران

 
 )مقدمة من السودان(

 

 موجز
  

 . تقترح هذه الورقة رفع العقوبات األمريكية لمعالجة أي آثار غير مقصودة على السالمة
  

 .3خطة العمل المطلوبة من االجتماع مبينة في الفقرة 

 

  مقدمة .1
هناك عدد من الطرق المختلفة والمنفصلة التي تتعرض فيها سالمة الطيران للخطر بسبب  1.1

 .صدرت في هيئة لوائح عقوباتقرارات الحظر األمريكية التي 
   

  الناقش .2
لقد أدت قرارات الحظر التجاري غير المباشر والمفروضة في غير مكان من العالم إلى آثار   2.1

 . جانبية على سالمة الطيران آكل، السيما في منطقة الشرق األوسط
 

إن الشحن العابر للواردات محظور وبذلك ال تتاح قطع الغيار الضرورية لصناعة الطيران في  2.2
 . البلدان الخاضعة للحظر

 
آما تحظر التعامالت التجارية من قبل المؤسسات المالية، مما يسبب آثارًا جانبية غير مقصودة  2.3

 . على سالمة الطيران
 

المعامالت المالية العادية مع الشرآات العاملة وهذا الحظر يؤثر على السالمة واالتصاالت و 2.4
وتتراوح أمثلة ذلك بين عدم القدرة على شراء معدات خدمات المالحة . في صناعة الطيران

 . الجوية إلى قطع غيار محرآات الطائرات وترتيبات الصيانة
 

 . تنتج قرارات الحظر هذه آثارًا غير مباشرة وتعقد التجارة العادية بكاملها في مجال الطيران 2.5
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ولذلك ال تتمكن الدول الخاضعة للحظر من االمتثال لمدونات قواعد الممارسة الحالية في ميدان  2.6
 . الجدارة الجوية

 
ات السالمة ذات ترفض شرآات الطيران والشرآات المصنعة توفير الخدمات وإعطاء معلوم 2.7

 . وذلك بسبب التهديد بفرض عقوبات والعواقب المحتملة لذلك. الصلة
 

 . ال يمكن شراء طائرة أمريكية جديدة آما ال يمكن شراء طائرات تحوي قطع أمريكية 2.8
 

تضطر الجهات الحاملة لشهادة مشغل جوي للتحايل على القوانين الوطنية وتجبر على تسجيل  2.9
ويتم تغيير التسجيل بال داع بسبب صعوبات االمتثال . لتسجيل األصليةالطائرات خارج دولة ا

 . لمسؤوليات الصيانة
 

وبناء على ذلك يجري تأجير عمليات النقل الجوي التجارية إلى شرآات أجنبية وفقًا ألنظمة  2.10
ولذلك، انكمشت صناعة الطيران إلى أدنى حد ممكن في الدول المتعاقدة الخاضعة . أجنبية

 . ضف إلى ذلك انخفاض المعايير ومستوى السالمةللحظر، أ
 

المتعاقدة فيما يتعلق بإصدار الشهادات  إيكاووقد أعاق ذلك نقل ومشارآة مسؤوليات دول  2.11
لقد أصبح من الصعب الحفاظ على المراقبة المستمرة ومسؤوليات الدول بما يكفي . والمراقبة

 . من أجل المصلحة العامة والسالمة
 

القطاعات القائمة في البالد تتأذى بهذا األثر السلبي، ولكن بعض هذه القطاعات تؤثر إن جميع  2.12
 .على حياة البشر من خالل اإلضرار بالسالمة في أنظمة الطيران المدني

 
. في هذه المرحلة، سيؤخر الحظر هيئات الطيران المدني خطوات عدة عن التطور المستقبلي 2.13

للعقوبات على التطوير والتحسين في مجال سالمة الطيران ومن الضروري إزالة األثر السلبي 
 . على المستوى العالمي

 
وفي الوقت نفسه، من المهم لجميع أصحاب الشأن فهم هذه المشكلة بشكل أفضل، ليعبروا  2.14

 .بشكل صحيح عن مخاوفهم بشأن سالمة الطيران العالمي
 

 . نتيجة العقوباتفقد تكون المعاناة اإلنسانية والوفيات غير المقصودة هي  2.15
 

إيكاو أنظمة راسخة لمعالجة هموم مجتمع الطيران العالمي بشأن أية قضايا تؤثر منظمة لدى  2.16
  .على سالمة الطيران

 
 اإلجراء المطلوب من االجتماع .3

  :لورقة العمل هذه، والذي يشمل التذييل ألفيرجى من االجتماع الموافقة على ما ورد في  3.1
التأثير السلبي للعقوبات على سالمة الطيران بوصفه مصدر  إيكاومنظمة التوصية بأن تعالج   - أ

 . قلق خطير على سالمة الطيران
  .سالمة الطيران آكل منظور مصلحةالمتعاقدة هذا الحظر من  إيكاوالتوصية بأن تعالج دول   - ب

---------- 
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  )أ(التذييل 
  

  
  )أ(التذييل 
 

  
  بيان االجتماع

 
المتعاقدة على سالمة الطيران، فإن اجتماع  إيكاوبهدف تخفيف األثر السلبي للعقوبات المالية ضد دول  

مدراء الطيران المدني في الشرق األوسط يوصي منظمة الطيران المدني الدولي بمعالجة التأثير السلبي 
 . للعقوبات على سالمة الطيران بوصفه مصدر قلق خطير

  . سالمة الطيران آكلالمتعاقدة هذا الحظر من منظور مصلحة  إيكاوآما يوصي االجتماع بأن تعالج دول 
  
  
  

  -أنتهى-


