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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

  اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا يةيذخطة التنفال: من جدول األعمال ٣١البند 

  والمحيط الهندي إلقليم أفريقيا تطورات برنامج التنفيذ الشامل
  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

  الموجز التنفيذي
اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا وتصف التقدم المحرز حتى  يةخطة التنفيذالالورقة معلومات بشأن  تقدم هذه

وتوصي الورقة أيضا بمواصلة .  )أ(التذييل اآلن إستنادا إلى مجاالت التركيز المتعلقة بالتنفيذ على النحو الوارد في 
برنامج بتحويل البرامج والمشاريع التي بدأت تنفذ في إطار والمحيط الهندي،  أفريقياإلقليم برنامج التنفيذ الشامل  أنشطة

تنفيذ هذه كما أن مواصلة . الى برنامج عمل المكاتب االقليمية ألفريقيا أفريقيا والمحيط الهنديإلقليم التنفيذ الشامل 
في تعزيز السالمة الجوية في إقليم األنشطة سوف تؤكد على دور المكاتب اإلقليمية وتمكنها من أداء دورها الرائد 

أفريقيا والمحيط الهندي وما يتصل بها من إلقليم أما مواصلة أنشطة برنامج التنفيذ الشامل . أفريقيا والمحيط الهندي
موعد اكتمال تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن اإلجتماع الخاص  وهو ٢٠١٥احتياجات تمويلية فسيستمر حتى عام 

 ٢٤يربان في جنوب أفريقيا من اإلقليمية في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي، الذي عقد في د للمالحة الجوية
  .٢٠٠٨نوفبمر   ٢٩ إلى

  :تدعى الجمعية العمومية الى القيام بما يلي: اإلجراء
المكاتب أفريقيا والمحيط الهندي في نطاق برنامج عمل إلقليم الموافقة على مواصلة أنشطة برنامج التنفيذ الشامل   )أ

  ؛)شرقي وجنوبي أفريقيا وغربي ووسط أفريقيا(اإلقليمية في أفريقيا 
 .هذه الورقةمن  )ج(بالتذييل إعتماد القرار الوارد   )ب

األهداف  .D و Aبالهدفين االستراتيجيين مرتبطة ورقة العمل هذه 
 اإلستراتيجية

  :اآلثار المالية  .زمة لتنفيذ األنشطة المبينة في هذه الورقةالموارد الال ٢٠١٣الى  ٢٠١١تتضمن الميزانية المقترحة للفترة 

Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (A36-1) 
Doc 9930, Report of the SP AFI/08 RAN Meeting (Recommendations 5/1 and 5/8)  

 :المراجع

  
   



 - 2 - A37-WP/41 
 TE/12 

  معلومات أساسية - ١
توصيات مجلس االيكاو  ١٧/٩/٢٠٠٧ونتريال يوم قد في مع الذي رفيع المستوىالمؤتمر ال استعرض ١- ١

 أقرتهاكانت قد لسالمة الطيران في أفريقيا خطة تنفيذ شاملة  تضعن الموضوع ووافق على أنه يتعين على االيكاو أن بشأ
  .)٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨إلى  ١٨مونتريال، من (الجمعية العمومية في دورتها السادسة والثالثين 

 خطةالإلنفاذ  ١/١/٢٠٠٨أفريقيا والمحيط الهندي بتاريخ إلقليم مج التنفيذ الشامل األمين العام برنا وأعد ٢- ١
الرفيع المستوى الذي عقد  لسالمة الجوية في أفريقيا وتنفيذ األهداف على النحو الذي حدده اإلجتماعل التنفيذية الشاملة

  .نيوأيدته الجمعية العمومية في دورتها السادسة والثالث ١٧/٩/٢٠٠٧ بتاريخ
الخطة التنفيذية الشاملة أهداف  تحقيقبغية  برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهنديأنشئ و ٣- ١

شتملت خطة العمل الخاصة او. ثالثة مجاالت للتركيز من أجل اإلضطالع بمهامه وتم تحديد، أفريقياللسالمة الجوية في 
برنامج للجنة التوجيهية لا على عرضتعلى مجاالت التركيز التي  لهنديبرنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط اب

حيث من أجل الموافقة عليها  ،)٢٠٠٨مونتريال، فبراير (، في دورتها األولى التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي
  .١٨٥دورة المجلس  ثناءأفي  فيما بعدمجلس االيكاو أقرها 

بغية معالجة الشواغل التي  رنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهنديبمجاالت التركيز ل حددتو ٤- ١
  :في أفريقيا وهي تتضمن الجويةسالمة لل الخطة التنفيذية الشاملة أثارتها لجنة المالحة الجوية ولتحقيق أهداف

تسم بالفعالية نظام لمراقبة السالمة الجوية يصيانة و إنشاءتمكين الدول من  :مجال التركيز األول  )أ 
  .واالستدامة

مساعدة الدول على إيجاد حل في إطار زمني معقول للثغرات التي جرى  :مجال التركيز الثاني  )ب 
  .تحديدها

  .تعزيز ثقافة السالمة الجوية لدى مقدمي الخدمات الجوية في أفريقيا :مجال التركيز الثالث  )ج 
برنامج التنفيذ المعتزم اتخاذها من جانب  أو/واإلجراءات المتخذة معلومات بشأن  )أ(التذييل يتضمن  ٥- ١

ورغم العمل الكبير الذي . لتنفيذ الخطة التنفيذية الشاملة لسالمة الطيران في أفريقيا الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي
ي أفريقيا التي بأن شواغل السالمة فأيضا من أجل تعزيز السالمة، ينبغي التسليم  اتخاذهاجرى إنجازه واإلجراءات التي تم 

ها كل من لجنة المالحة الجوية والمجلس ال يمكن معالجتها تماما وحلها في ظرف عامين فقط من عمر برنامج التنفيذ تأثار
ن الدول وقطاع مإلى دعم من االيكاو و في المستقبل القريب ، ولذا سيواصل االحتياجأفريقيا والمحيط الهندي إلقليمالشامل 

  . هات المانحةصناعة الطيران والج
  المناقشة - ٢
يقتضي قيام برنامج ناجح ومستدام وإيجاد حل للثغرات التي جرى تحديدها في إقليم أفريقيا والمحيط  ١- ٢

الهندي أن تستمر االيكاو في المشاركة الفعالة مع دول أفريقيا والمحيط الهندي وأن تقدم الدعم الالزم لضمان التنفيذ 
  .لتنفيذ الشامل ألفريقيا والمحيط الهنديل هاامجالمتواصل لألنشطة التي باشرها برن

وتقتضي مواصلة مختلف األنشطة التي بدأ العمل فيها وإنشاء المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة  ٢- ٢
  .عبر المكاتب اإلقليمية االيكاووالوكاالت اإلقليمية للتحقيق في الحوادث مشاركة فعالة من جانب 

التنفيذ األولية للخطة فترة من أربع سنوات ويتوقع لها أن تتحقق من  كان من المنتظر أن تغطي مرحلةو ٣- ٢
 االكتمالوكان من المنتظر أن يؤدي .  اتثغراألنشطة على األجل القريب وتضع لها أولويات عن طريق إجراء تحاليل ال
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توسط والطويل في المراحل من معالجة األهداف على األجلين المالخطة إلى تمكين  عندئذ الناجح لمرحلة التنفيذ األولية

  ).بعد السنوات األربع(الالحقة 
، والتوصيات الصادرة عن االجتماع االقليمي ةغير أن عملية تحديد ومعالجة مجاالت التركيز الثالث ٤- ٢

 الخاص للمالحة الجوية ألفريقيا والمحيط الهندي، الى جانب التعاون واإللتزام من طرف دول أفريقيا والمحيط الهندي مكّنت
من تجاوز المرحلة األولية والشروع في تحقيق تنفيذ الهدف متوسط  برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي
  .برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهندياألجل، في غضون السنوات الثالث األولى من إنشاء 

موارد كافية بلمكاتب اإلقليمية تزويد االمكاتب اإلقليمية برنامج عمل  رالبرنامج في إطا استمرارسيقتضي و ٥- ٢
 . ت المجلس السابقةاتمشيا مع قرار برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهنديلضمان مواصلة أنشطة 

الصناعة والمانحين على تنفيذ المشاريع التي تعالج قطاع الدول و ١-٣٦ويشجع قرار الجمعية العمومية  ٦- ٢
لويات التي جرى تحديدها عبر عملية  تحليل الثغرات والتي تتوافق مع خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران ومع األو

ورغما عن ذلك، فإن الدعم المقدم لتنفيذ .  المبادئ األخرى الواردة في الخطة التنفيذية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا
  .تستجب سوى ثالث دول للنداء الذي أصدرته المنظمة لتقديم التبرعات المشاريع لم يأت بالنتائج المرجوة ولم

ويشير هذا بوضوح إلى أن مشروعا بالغ األهمية مثل تعزيز السالمة الجوية في أفريقيا، الذي يعد هدفا  ٧- ٢
ة حتى رئيسيا طويل األجل للمنظمة، ينبغي تمويله بصورة أساسية عبر مصادر موثوقة، بما في ذلك المساهمات الطوعي

  .يتسنى تنفيذ المشاريع ذات األولوية وبالتالي وفاء المنظمة بواليتها
األفريقية والمنظمات االقليمية في دعمها لتنفيذ الدول التي تبذلها ومن المهم أيضا االشارة الى الجهود  ٨- ٢

التنفيذ الشامل في جميع أقاليم القارة مع تنفيذ نشاطات برنامج و.  الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيااالقليمية الخطة التنفيذية 
العمل والدورات التدريبية حلقات فقد تقدمت الدول والمنظمات االقليمية باسهامات ملحوظة لضمان نجاح الندوات  ،االفريقية

لتي االعينية معلومات عن القيمة النقدية لالسهامات  )ب(المرفق ويتضمن .  واالجتماعات المخصصة لتعزيز سالمة الطيران
  .تقدمت بها الدول االفريقية والمنظمات االقليمية

 اجتماع مشترك ما بين االيكاو واللجنة االفريقية للطيران المدني بشأن سالمة الطيران في أفريقيا - ٣

 اجتماعا مشتركا بشأن سالمة الطيران في أفريقيا )األفكاك(عقدت االيكاو واللجنة األفريقية للطيران المدني  ١- ٣
أعلى أحد األقاليم األفريقية كان معدل الحوادث في  هشواغل بأنعرب فيه عن القد ُأو ،١٣/٥/٢٠١٠شاد في نجامينا بتفي 

دولة  ٢٧ن بأوقد ظهرت شواغل أخرى .  السالمة الذي تحدده االيكاومستوى مما يتخطى  ،بضعفين من المعدل العالمي
 ،في الدول مراقبة السالمة الجويةبجهاز الخاصة اصر الهامة في المائة من عدم تنفيذها الفعال للعن ٥٠ تخطت نسبةأفريقية 

  .لنتائج برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةوذلك وفقا 

كحد  ،في المائة ١٠وافق االجتماع على تحديد هدف أال وهو  ،بهدف تعزيز سالمة الطيران في أفريقيا ٢- ٣
وذلك  ،في الدول مراقبة السالمة الجويةلجهاز للعناصر الهامة تنفيذ الفعال عدم اللمستوى من االنخفاض السنوي أدنى، 

ألفكاك افي برامج عمل إدراجها وقرر االجتماع بأن المهام المرتبطة بتوصيات االجتماع ينبغي  ،خالل السنتين التاليتين
 .الهنديوالمحيط لتنفيذ الشامل القليم أفريقيا ا برنامج/االيكاوو

موعد بذل جهود متسقة لتعزيز سالمة الطيران ووافق على تحديد لجميع المعنيين بأنه ينبغي أقر االجتماع  ٣- ٣
).  كحد أقصى(أسماء جميع الدول األفريقية من قائمة مجلس االيكاو الستعراض نتائج التدقيق خالل سنتين تُحذف بحلوله 

دول التي تواجه مشاكل في الوفاء بموجباتها من ق الئحة مجلس استعراض نتائج التدقيق وتقدم تقارير بشأن تلك الوتوثّ
إلقليم أفريقيا والمحيط ينبغي للمكاتب االقليمية وبرنامج التنفيذ الشامل  ،ولتحقيق هذا الهدف.  ناحية مراقبة السالمة الجوية
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المحددة صور الستعراض أوجه الققائمة مجلس استعراض نتائج التدقيق أسماؤها على رد تأن يتصل بالدول التي الهندي 
 .والشواغل بشأن السالمةأوجه القصور واعداد خطة عمل الزالة 

٤- ٣ لمشاريع عداد وتنفيذ اجهودها إلااليكاو في  إلىنضمام الإلى اعيت اللجنة االفريقية للطيران المدني قد د
أوصى االتجاه السليم، وكاحدى الخطوات في .  على قائمة مجلس استعراض نتائج التدقيقأسماؤها لمساعدة الدول التي ترد 

وتمتنع  ،أو التي ال تعمل بشكل سليم/شطب الدول جميع شركات الطيران التي ال تتمتع بتراخيص سليمة وبأن تاالجتماع 
اللوائح فعاال لمراقبة السالمة على أساس جهازا إلى أن تكون الدولة قد أنشأت  شهادات مشغلين جويين جديدة،عن منح 

 .لتي تمتثل للقواعد والتوصيات الدولية ذات الصلةالمناسبة ا واإلجراءات

على وجه الخصوص، ضرورة مواصلة االيكاو دعم أوصى االجتماع بالقيام بأمور عديدة من بينها  ٥- ٣
بهدف تمكينها من توفير ما يلزم من  ،التنفيذ الشامل والمكاتب االقليمية في أفريقيالبرنامج وتخصيص الموارد المناسبة 

.  وال بد لاليكاو أن تساعد في إزالة العمليات غير الشرعية وغير اآلمنة للطائرات في أفريقيا ،ول األفريقيةمساعدة إلى الد
سالمة عديدة لمشاكل وفي هذا اإلطار، ينبغي لاليكاو أن تتدخل إلى جانب وكاالت األمم المتحدة التي تسببت عملياتها في 

 .الطيران في القارة

مع أن يتعاون ينبغي لبرنامج التنفيذ الشامل القليم أفريقيا والمحيط الهندي أوصى االجتماع أيضا بأنه  ٦- ٣
بذل الجهود لضمان أن جميع الدول األفريقية تنتمي إلى منظمة اقليمية لمراقبة السالمة في اللجنة األفريقية للطيران المدني 

 .دية اقليميةجماعة اقتصامنتمية إلى الجوية، وذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه الدول 

  في برنامج عمل المكاتب اإلقليمية  برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهنديأنشطة  - ٤
برنامج العمل العادي في  برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهنديقرر المجلس إدماج أنشطة  ١- ٤

برنامج هذا الغرض، وضع األمين العام خطة تحول وإدماج ألنشطة ول.  ٢٠١١اعتبارا من يناير  اإلفريقية للمكاتب اإلقليمية
  .التي ستدمج بالكامل في برنامج عمل المكاتب اإلقليمية األفريقية التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي

كتب على مأنه يتعين  على برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهنديتنص خطة إدماج أنشطة  ٢- ٤
أفريقيا الشرقية والجنوبية ومكتب أفريقيا الغربية والوسطى أن يقوما بإرشاد وتنسيق تنفيذ خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة 
للسالمة الجوية في أفريقيا مع جميع الجهات المعنية بما فيه المكتب اإلقليمي للشرق األوسط والمكتب اإلقليمي ألوروبا 

  .وشمال األطلسي
االجتماع الخاص للمالحة الجوية اإلقليمية في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي  توصيات وإذ لوحظ أن ٣- ٤

(SP AFI/08 RAN)  فمن المنتظر أن يتطلب تنفيذ ٢٠١٥م اتحقيق التوصيات المتصلة بالسالمة تحقيقا تاما بحلول عتقتضي ،
ولذا، من المنتظر أن تكون الدول .  ه الفترةهذ طوالالخطة الدعم من االيكاو والدول وقطاع الصناعة والجهات المانحة 

وأن تفي، كحد أدنى، بالمستوى ) على الصعيد اإلقليمي والوطني(قد أنشأت نظما فعالة ومستدامة لمراقبة السالمة األفريقية 
  .العالمي لسالمة الطيران في المخططالثالث من مستوى االستحقاق حسبما ورد 

توفير اإلرشاد الالزم  التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي برنامجستواصل اللجنة التوجيهية ل ٤- ٤
التي ستنفذ تحت أمرة األمين العام  برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهنديورصد التنفيذ الفعال ألنشطة 

  .للمنظمة
خطة ال: ١-٣٦ار قرار صادر عن الجمعية العمومية ليحل محل القرمشروع  )ج(التذييل ويتضمن  ٥- ٤

  .لسالمة الجوية في أفريقيامن أجل ااإلقليمية الشاملة  يةالتنفيذ
— — — — — — — —  
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تمكين الدول من إنشاء وصيانة نظام 
 فعال ومستدام لمراقبة السالمة

 موعد االنتهاء من التنفيذ النتائج النواتج  اإلجراءات المتخذة والمعتزم اتخاذها

لمخطط تنظيم حلقات عمل ل ١-١
 الطيرانلسالمة العالمي 

لسالمة لمخطط العالمي لحلقات عمل نُظمت 
ونُظمت .  األقاليم األفريقيةفي جميع  الطيران

للمخطط العالمي حلقات عمل إقليمية إضافية 
أيضا أثناء دورة إدارة السالمة لسالمة الطيران 

نظام إدارة / برنامج الدولة للسالمة(المتكاملة 
مراقبة السالمة وخطة االيكاو العالمية / السالمة

موجهة لعدد محدود من الدول ) للسالمة الجوية
مخطط الوترمي حلقات عمل .  معينضمن إقليم 

سالمة الطيران إلى إذكاء الوعي بشأن العالمي ل
الثغرات القائمة بين حالة األقاليم وصناعة طيرانها 

من حيث تنفيذ متطلبات السالمة الدولية وأفضل 
الممارسات والحالة التي يجب أن تكون عليها أو 

أن تتحلى بها وفقا لمستويات استحقاق ينبغي التي 
 .لمخطط العالمي لسالمة الطيرانا

العالمي لسالمة مخطط للحلقات عمل نُظمت 
 ،وأروشا بتنزانيا ،في أبوجا بنيحيريا الطيران

 ،ومابوتو بموزمبيق ،وسوواغادوغو ببوركينا فا
وبرازافيل بجمهورية  ،وسواكوبموند بناميبيا

وشارك في .  والخرطوم بالسودان ،الكونغو
دولة  ٥٠ا من مشارك ٨٣٤حلقات العمل 

ومن الجهات مقدمة الخدمات التابعة لها أفريقية 
بما في ذلك المنظمات اإلقليمية ومشاريع 

للسالمة التشغيلية برنامج التنمية التعاونية 
  .واستمرار صالحية الطائرات للطيران

خبيرا من  ٢١٤شارك  وباإلضافة إلى ذلك،
الجهات التنظيمية والجهات المقدمة للخدمات 

دولة أفريقية في حلقة عمل محددة تابعة  ٢٦من 
نظمت كجزء للمخطط العالمي لسالمة الطيران 

من الدورات التدريبية لإلدارة المتكاملة للسالمة 
 ).نظام إدارة السالمة/برنامج الدولة للسالمة(

ثقافة السالمة المعززة ضمن عمليات الجهات 
اعتمد للخدمات؛ التنظيمية والجهات المقدمة 

الخدمات األفارقة أفضل الممارسات في مقدمو 
قطاع الصناعة من أجل تحقيق، على األقل، 

سالمة العالمي للمخطط لمستوى االستحقاق الثالث 
من جانب جميع الدول األفريقية  الطيران

 .جهات المقدمة للخدمات بكل منهاالو

يجب على جميع الدول 
فذ، على ناألفريقية أن ت

مستوى االستحقاق األقل، 
للمخطط العالمي ثالث ال

بحلول لسالمة الطيران 
انظر ( ٢٠١٥نهاية عام 
تماع من االج ٥/١التوصية 

الخاص الثامن اإلقليمي 
أفريقيا للمالحة الجوية في 

 .)والمحيط الهندي

ثغرات الدول لإجراء تحليل  ٢-١
  في جميع الدول األفريقية

الثغرات بشأن تنفيـذ متطلبـات السـالمة    تحليل 
للـتمكن  الطيران سات قطاع صناعة وأفضل ممار

يجـاد  باألولوية ال تحظىمن تحديد المشاريع التي 
انظـر  ( على المستوى الوطني واإلقليمي الحلول 

 ).١-٣٦الجمعية العمومية قرار 

 ٤٧للثغرات الموجودة بالدول في ليل اإجراء تح
من المتوقع و). ٢٠١٠أبريل (دولة أفريقية 

ول األفريقية الدإكمال تحاليل الثغرات في 
 .٢٠١٠المتبقية بحلول أغسطس  الخمس

تحديد مشاريع األولوية على المستوى الوطني 
تحديد التوصيات . واإلقليمي على حد سواء

بسد الثغرات على الصعيد الوطني  الخاصة
وضع  واإلقليمي ومشاريع األولوية فضال عن

التوصيات الخاصة بالمستوى اإلقليمي والوطني 
برنامج التنفيذ الشامل ترنت التابع لعلى موقع االن

 .إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي

ليل اتحإكمال وجوب 
الثغرات الخاصة بالدول 

 الدول األفريقيةلجميع 
 .٢٠١٠أغسطس  بحلول
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تحليل الثغرات المحددة على   ٣-١
مستوى الدولة والمستوى 

 ٥/١التوصية (اإلقليمي 
تماع اإلقليمي للمالحة لالج

أفريقيا والمحيط  الجوية في
 )الهندي

لمساعدة إجراء تحليل محدد على الصعيد اإلقليمي 
برنامج  مجمعة بالفعل في إطار مشروع الالدول 

استمرار التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية و
أو منظمة مماثلة صالحية الطائرات للطيران 

ذات األولوية على للتمكن من تحديد مشاريع 
 .الصعيد اإلقليمي

جريت تحاليل إقليمية لسد الثغرات للدول أ
برنامج التنمية التعاونية األعضاء في مشروع 

للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات 
الرأس (بمجموعة اتفاق بنجول  للطيران

األخضر وغامبيا وغانا وغينيا وليبيريا 
؛ واالتحاد االقتصادي )ونيجيريا وسيراليون

وموريتانيا والدول لغرب أفريقيا والنقدي 
األعضاء في مشروع برنامج التنمية التعاونية 

طائرات للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية ال
وكوت ديفوار و بنن وبوركينا فاس(للطيران 

وغينيا بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر 
، والدول الشريكة في جماعة )السنغال وتوغوو

وتنزانيا  بوروندي وكينيا ورواندا(شرق أفريقيا 
والجماعة االقتصادية والنقدية لوسط ) وأوغندا

تومي وبرنسيبي والدول األعضاء أفريقيا وساو 
ي مشروع برنامج التنمية التعاونية للسالمة ف

التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران 
الكاميرون وجمهورية وسط أفريقيا وتشاد (

غابون والالكونغو وغينيا االستوائية وجمهورية 
  ).وساو تومي وبرنسيبي

حددت مشاريع األولوية على الصعيد اإلقليمي 
ضعت وو.  وأحيل طلب المساعدة إلى االيكاو

ومشاريع األولوية على موقع االنترنت التوصيات 
أفريقيا إلقليم التنفيذ الشامل  لبرنامجالتابع 

 .والمحيط الهندي

 

ل الثغرات الخاصة بالدول وفي أعقاب تحلي تحديد مشاريع األولوية  ٤-١
: وضعت توصيات على المستويات الثالثة

توصيات يمكن للدولة أن تنفذها بنفسها؛ وتوصيات 
برنامج لدولة أن تنفذها بواسطة مساعدة من يمكن ل

 التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي
وااليكاو وتوصيات تقتضي المساعدة من الجهات 

الطيران وغيرها من  المانحة وقطاع صناعة

برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا إجراء 
 ٤٧في سد الثغرات لتحاليل  والمحيط الهندي

توصيات  ةحالإو) ٢٠١٠أبريل (دولة أفريقية 
إلى كل دولة من هذه الدول على المستويات 

 ٤التنفيذ الشامل كذلك وساعد برنامج  .الثالثة
مجموعة اتفاق بنجول (مجموعات إقليمية 

واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا 

تمكين الدول من سد الثغرات المحددة عن طريق 
  . تحاليل الثغرات التي أجريت

مشاريع األولوية على المستوى اإلقليمي تحديد و
 . طلب المساعدةتوفير الوطني وعلى المستوى و

من المتوقع معالجة الثغرات 
الدول المحددة في جميع 
  ٢٠١٥األفريقية في عام 

  
تنفيذ جميع إكمال يجب 

مشاريع األولوية المحددة 
في وعلى الصعيد اإلقليمي 
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وكذلك، يحدد رؤساء الطيران . أصحاب المصلحة
المدني والدول المعنية مشاريع األولوية على 

وإحالة طلب المساعدة إلى الصعيد اإلقليمي 
 .االيكاو

أفريقيا والجماعة جماعة شرق وموريتانيا و
مي نقدية لوسط أفريقيا وساو تواالقتصادية وال

لتحديد مشاريع األولوية على ) وبرنسيبي
 .المستوى اإلقليمي

جميع األقاليم بحلول 
 ٢٠١٢ديسمبر 

توفير الدعم ووضع أطر  ٥-١
طار عمل تنظيمي إ(عمل 

إلنشاء ) وقانوني ومالي
منظمات إقليمية لمراقبة 

ووكالة إقليمية السالمة 
 الحوادث للتحقيق في 

ن الكثير من الدول الشامل أ ثبت لبرنامج التنفيذ
األفريقية يواجه صعوبات في وضع وصيانة نظام 

عد ومن ثم، ي. لمراقبة السالمة ومستدام وطني فعال
إنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة أفضل حل 

لتزاماتها في مجال بإ للوفاءلمعظم الدول األفريقية 
  .مراقبة السالمة

ضع اتفاقات إطارية إلنشاء منظمات إقليمية و
للدول األعضاء في مجموعة السالمة لمراقبة 

اتفاق بنجول والدول األعضاء في االتحاد 
  .االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وموريتانيا

منظمة (إنشاء منظمة إقليمية لمراقبة السالمة 
مراقبة سالمة الطيران التابعة لمجموعة اتفاق 

 .دول األعضاء في اتفاق بنجوللل) بنجول
وكالة (إنشاء وكالة إقليمية للتحقيق في الحوادث 

التحقيق في الحوادث التابعة لمجموعة اتفاق 
 )بنجول

وضع اتفاق إطاري للدول األعضاء في االتحاد 
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وموريتانيا 
والمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة والوكالة 

 .ية للتحقيق في الحوادثاإلقليم

مراقبة بدء العمل بمنظمة 
سالمة الطيران التابعة 
لمجموعة اتفاق بنجول 

  ٢٠١٠مايو  ٣اعتبارا من 
  ٢٠١٠سبتمبر 

  ٢٠١٠فبراير 
) قانونية وتنظيمية ومالية(ضعت اتفاقات إطارية وو

على السالمة إلنشاء منظمات إقليمية عديدة لمراقبة 
دة مع كل دولة أعربت اثر إجراء مشاورات محد

اإلقليمية عن اهتمامها باالنضمام إلى المنظمات 
  .التزاماتها الدوليةب لمراقبة السالمة بغية الوفاء

وضع وثائق وإرشادات إلدارة المنظمات 
  .الواجب إنشاؤها

وضع مسودات لخطط إقليمية معنية بالسالمة   
  .تتناول األقاليم

راقبة السالمة ووكالة إنشاء منظمة إقليمية لم      
إقليمية للتحقيق في الحوادث باالتحاد االقتصادي 

 .والنقدي لغرب أفريقيا

  ٢٠١١فبراير 

         
إكمال المشاورات مع الدول التابعة للجماعة       

االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وساو تومي 
إقليمية لمراقبة السالمة وبرنسيبي إلنشاء منظمة 

 ة للتحقيق في الحوادثووكالة إقليمي

  ٢٠١٠سبتمبر 
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تشجيع الدول التي ال تنتمي إلى أي مجموعة   

االنضمام إلى المجموعات القائمة على إقليمية إما 
  .أو الشروع في إنشاء مجموعاتها اإلقليمية الخاصة

المدني في السودان على الطيران تشجيع هيئة 
اقشة الشروع دعوة الدول المجاورة المهتمة لمن

  .منظمة إقليمية لمراقبة السالمةإنشاء في 

منظمة إقليمية لمراقبة (وضع اتفاق إطاري 
) السالمة ووكالة إقليمية للتحقيق في الحوادث

للدول األعضاء بالجماعة االقتصادية والنقدية 
 .وساو تومي وبرنسيبي لوسط أفريقيا

  ٢٠١١مارس 

           
  ٢٠١١أبريل  توقيع اتفاق إطاري        
           

  
إنشاء منظمة إقليمية لمراقبة السالمة ووكالة       

بالجماعة االقتصادية إقليمية للتحقيق في الحوادث 
 .والنقدية لوسط أفريقيا

  ٢٠١١أكتوبر 

           

  
تعزيز فعالية وكفاءة وكالة مراقبة سالمة وأمن       

منظمة إقليمية لمراقبة السالمة ( الطيران المدني
أنشئت  أفريقيا جماعة شرقة في للدول الشريك

 ).بالفعل

  ٢٠١٠ديسمبر 

           

يمية للتحقيق في الحوادث تابعة أنشئت وكالة إقل        
 .أفريقيالجماعة شرق 

  ٢٠١١سبتمبر 

           

تعزيز قدرات مراقبة السالمة عن طريق إنشاء         
 .مجموعة إقليمية جديدة

يونيو (ول االجتماع األ
٢٠١٠(  
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تنظيم دورات  ٦-١
تدريبية تتعلق 

ة لدولاببرنامج 
 للسالمة

تلقت دول دورات تدريبية تتعلق ببرنامج 
جزء ككتدريبات قائمة بذاتها و ة للسالمةلدولا

والهدف . من دورات اإلدارة المتكاملة للسالمة
هو مساعدة الدول على إعداد خطتها لسالمة 

لسالمة اإلقليمية لبرامج الالدول استنادا إلى 
 .التي أعدت على المستوى اإلقليمي

نُظمت ثالث دورات تدريبية محددة 
لسالمة بين ل الدولة تتعلق ببرنامج

، وفي ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨عامي 
دورة  ١١ستُنظم  ٢٠١٠ عام

تدريبية تتعلق باإلدارة المتكاملة 
للسالمة وتشمل التدريب المتعلق 

من فبراير (لسالمة ل الدولة ببرنامج
  .)إلى أغسطس

  
من موظفي السالمة من  ٢١٤أنجز 

الدول ومقدمي الخدمات بنجاح 
 الدولة للسالمةدورة تتعلق ببرنامج 

من المزمع و ٢٠١٠في أبريل 
موظفا  ٢٥٠دريب إلى نحو تقديم ت

آخر بين شهري يونيو 
  .٢٠١٠ وأغسطس

إتاحة موظفي السالمة المدربين 
تدريبا الئقا والمؤهلين إلى الدول 

 .ومقدمي الخدمات

  ٢٠١٢البرامج االقليمية للسالمة ـ ديسمبر 
  

  ٢٠١٣ديسمبر  – برامج الدولة للسالمة
  

 ٢٠١٠أغسطس 

تنظيم حلقات  ٧-١
دراسية تثقيفية 

إلدارة السالمة، 
وحلقات عمل 

موجهة لموظفي 
  .اإلدارة العليا

تُنظم حلقات دراسية تثقيفية وتمهيديـة علـى   
 إدراكمستوى اإلدارة العليا من أجل ضـمان  

موظفي اإلدارة العليـا للمسـؤوليات ومهـام    
المساءلة التي يضطلعون بهـا فـي مجـال    

 .السالمة

برنامج التنفيذ الشامل إلقليم  نظّـم
ست حلقات  إفريقيا والمحيط الهندي

دراسية تثقيفية بشأن اإلدارة العليا 
وحضر . ٢٠١٠للسالمة في أبريل 

مشاركا هذه الحلقات  ٥٤٧
الست ويتوقع أن يشارك  الدراسية

في  موظفا إداريا آخر ٣٦٠
الحلقات الدراسية األربع المتعلقة 

مة المزمع باإلدارة العليا للسال
  .٢٠١٠عقدها في عام 

 

تدريب وتكوين موظفي اإلدارة العليا 
للمنظمين ومقدمي الخدمات بشأن 

 .نظم إدارة السالمة

 ٢٠١٠أغسطس 
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  ٢ مجال التركيز

تمكين الدول من إنشاء 
وصيانة نظام فعال ومستدام 

 لمراقبة السالمة

 وعد االنتهاء من التنفيذم النتائج النواتج  اإلجراءات المتخذة والمعتزم اتخاذها

تنظيم حلقات   ١-٢
دراسية، وحلقات 

عمل ودورات 
تدريبية في 

مواضيع تتعلق 
 .بمراقبة السالمة

يجري إعداد وتقديم حلقات دراسية وحلقات 
عمل في مواضيع تتعلق بمراقبة السالمة 

لتعزيز معرفة موظفي السالمة في الحكومة 
ة وصناعة الطيران بشأن المتطلبات الدولي

للسالمة والقواعد والتوصيات الدولية الصادرة 
 .عن اإليكاو

برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أعد 
وقدم  إفريقيا والمحيط الهندي

وحلقات عمل في  دراسيةحلقات 
مجاالت إجازة العاملين، وعمليات 

الطائرات، وصالحية الطائرات 
إدارة الحركة سالمة للطيران، و

السالمة، الجوية وإدارة المطارات و
وطب الطيران، ونقل البضائع 

، وإنشاء ة عن طريق الجوالخطر
. وإدارة نظام مراقبة السالمة للدول

موظفا من السلطات  ٥٣٦وشارك 
الوطنية المعنية بالطيران وصناعة 
الطيران من جميع الدول اإلفريقية 

حلقة  ١٤المشاركة في 
في (حلقة عمل /دراسية
 )٢٠٠٩و  ٢٠٠٨  عامي

مام بالقواعد والتوصيات تعزيز اإلل
الدولية الصادرة عن اإليكاو، والمواد 

اإلرشادية والوثائق ذات الصلة في 
  .جميع أنحاء القارة

  
تمكين الموظفين الفنيين من السلطات 
الوطنية المعنية بالطيران المدني من 

أداء مهامها المتعلقة باإلجازة، 
 .والترخيص، والمراقبة بفعالية

 ٢٠١٥صلة إلى غاية عام تقديم عملية متوا

إعداد، عند   ٢-٢
الضرورة، وتنظيم 

دورة للمفتشين 
الحكوميين المعنيين 

بالسالمة في 
مجاالت إجازة 

العاملين، وعمليات 
الطائرات، 
وصالحية 

الطائرات للطيران 
 .وسالمة المطارات

يتوقع تقديم دورات للمفتشين الحكوميين 
في  ٢٠١٠ معنيين بالسالمة اعتبارا من يونيوال

مجاالت إجازة العاملين، وعمليات الطائرات، 
وستترجم وثائق . وصالحية الطائرات للطيران

هذه الدورات التدريبية إلى اللغة الفرنسية 
للمساعدة على تقديم الدورة باللغتين اإلنجليزية 

  .والفرنسية
  
  
  
  

تلقى سبعة موظفين معنيين 
بالسالمة بمن فيهم موظفين اثنين 

من المكاتب اإلقليمية لإليكاو تدريبا 
حكوميين معنيين  مدربينبوصفهم 

ة وزارة بالسالمة وذلك بمساعد
النقل في الواليات المتحدة 

إدارة الطيران الفيدرالي األمريكية و
  .األمريكي

  
  
  

 ٧و  ٦تنفيذ العنصرين الحاسمين 
الترخيص (لمراقبة السالمة 

  .ي جميع أرجاء القارةف) والمراقبة
  

زيادة عدد موظفي الفئة الفنية من 
الدول وموظفي اإليكاو الذين لهم 

دراية بالمتطلبات الحكومية 
للترخيص والتفتيش في مجال 

  .السالمة
  
  

برنامج التنفيذ ينبغي أن تحظى العملية المتواصلة بدعم 
إلى غاية  الشامل إلقليم إفريقيا والمحيط الهندي

حيث يتوقع أن تحقق الدول ومعاهد  ٢٠١٢  ديسمبر
  .الذاتالتدريب لديها مستوى االعتماد على 
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  ٢ مجال التركيز

تمكين الدول من إنشاء 
وصيانة نظام فعال ومستدام 

 لمراقبة السالمة

 وعد االنتهاء من التنفيذم النتائج النواتج  اإلجراءات المتخذة والمعتزم اتخاذها

برنامج التنفيذ الشامل إلقليم إفريقيا عد سيو
إلى المفتشين  اجهموا تدريب والمحيط الهندي

الحكوميين المعنيين بالسالمة في مجال سالمة 
وسيقدم بعد موافقة المقر الرئيسي المطارات 
 .لإليكاو عليه

إلى  من المقرر تقديم تدريب
ى المستوى الوطني مفتشين عل

  .٢٠١٠ اعتبار من يونيو
  

  .من المقرر تدريب مدربين آخرين
  
 

تطوير القدرة على تدريب مفتشي 
  .السالمة

إتاحة مفتشي السالمة المدربين 
تدريبا الئقا والمؤهلين في الدول 

  .اإلفريقية
  

تحقيق مستوى االكتفاء الذاتي 
واالعتماد على الذات فيما يخص 

  .تدريب مفتشي السالمة
  
 

يحتاج تنظيم   ٣-٢
التدريب إلى إتاحة 

قدرات التحليل 
والتدريب في إقليم 

إفريقيا لتعزيز 
معايير التدريب 
وتنسيق التدريب 
على الطيران في 

التوصية (إفريقيا 
الصادرة عن  ٥/٨

االجتماع الخاص 
اإلقليمي للمالحة 

الجوية في إفريقيا 
 )والمحيط الهندي

شأن تحليل جرى إعداد وإنجاز مسح ب
احتياجات التدريب على الطيران والقدرات 

مصدرا  ٩٩ووردت إسهامات من . المتاحة
شملت الدول، والمنظمات اإلقليمية، ومعاهد 
. التدريب على الطيران في جميع أرجاء القارة

وستُعرض نتائج التحليل على المؤتمر 
اإلفريقي الثاني للتدريب على الطيران المقرر 

). ٢٠١٠يونيو (ة بمصر عقده في القاهر
إعداد خطة عمل  ٢٠١٠وسيجري في ديسمبر 

لتوحيد وتنسيق التدريب، وتعزيز مراقبة 
الجودة وإقامة التعاون بين معاهد التدريب في 

 .إفريقيا

برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أنشأ 
بالتنسيق  إفريقيا والمحيط الهندي

اإلفريقية للطيران المدني  اللجنةمع 
العامل  اإلفريقي راءفريق الخب

المعني بالتدريب على الطيران 
ودعم اجتماعاته لتحليل المعلومات 

المتلقاة بواسطة شبكة اإلنترنت 
البريد (والبريد اإللكتروني 

) اإللكتروني، واإلنترنت، والفاكس
وجرى تحليل . استنادا إلى المسوح

هيئة  ٩٩المعلومات الواردة من 
ة، الدول، والمنظمات اإلقليمي(

بمساعدة شركة ) ومعاهد التدريب
ومن المقرر عرض نتائج . سيتا

اإلفريقي المسح على المؤتمر 
 . ٢٠١٠ الثاني للتدريب في يونيو

قاعدة البيانات بشأن احتياجات 
التدريب والقدرات المتاحة للمساعدة 

  .على تخطيط الموارد البشرية
  

اإلعالن عن قدرات التدريب المتاحة 
  .في إفريقيا

  
داد استراتيجية لتنسيق وتوحيد إع

  .التدريب
  

إقامة التعاون الوثيق بين معاهد 
  .التدريب اإلفريقية

  
إنشاء نظام لمواصلة تقييم احتياجات 

التدريب على الطيران والقدرات 
 .المتاحة

  ٢٠١٠ يوليو
  
  

  ٢٠١٠ يوليو
  
  

  ٢٠١٠ديسمبر 
  

  ٢٠١٠ديسمبر 
  

 ٢٠١٠ديسمبر 
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  ٢ مجال التركيز
تمكين الدول من إنشاء 

وصيانة نظام فعال ومستدام 
 لمراقبة السالمة

 وعد االنتهاء من التنفيذم النتائج النواتج  اإلجراءات المتخذة والمعتزم اتخاذها

توفير الدعم للدول   ٤-٢
يها لحل في مساع

أوجه القصور 
عمليات (المحددة 

التدقيق في إطار 
برنامج اإليكاو 
العالمي لتدقيق 
مراقبة السالمة 

تحليل الجوية و
الثغرات في إطار 

برنامج التنفيذ 
الشامل إلقليم 

والمحيط  إفريقيا
 )الهندي

 برنامج التنفيذ الشامل إلقليم إفريقياأنشأ 
ة للمكتب اإليكاو أفرقة السالم/والمحط الهندي

اإلقليمي لتحديد الدعم الالزم من أجل حل 
أوجه القصور المحددة وتقديم المساعدة 

وال . الضرورية إلى الدول التي قد تطلبها
يقتصر هذا الدعم على نتائج برنامج اإليكاو 

العالمي لتدقيق مراقبة السالمة فحسب بل يأخذ 
في االعتبار نتائج تحليل الثغرات والطلبات 

من الدول للحصول على المساعدة المحددة 
والتي ستمكنها من الوفاء بالتزاماتها في مجال 

 . سالمة الطيران على نحو أفضل

 سالمةب المعنية فرقةاألحددت 
اإلقليمي المنشأة في  المكتب

المكاتب اإلقليمية الدعم الذي ينبغي 
. دولة في اإلقليمين ١٢تقديمه إلى 

ويختلف الدعم الذي ينبغي تقديمه 
باختالف الدول ويشمل التدريب 

أثناء العمل لترخيص حاملي 
شهادات النقل الجوي، وتدريب 
محدود بشأن متطلبات اإلجازة 

والترخيص، وإعداد قوائم مرجعية 
وكذلك، في حالة دولة  ،للمفتشين

واحدة، تقديم المساعدة لتمكينها من 
تقديم دورات للمفتشين الحكوميين 

 .المعنيين بالسالمة

عمليات (القصور المحددة أوجه 
التدقيق في إطار برنامج اإليكاو 
العالمي لتدقيق مراقبة السالمة 
  )الجوية وكذلك تحليل الثغرات

  
تمكين مفتشي السالمة في الدول من 

إجراء ترخيص فعال ومراقبة 
الهيئات التي تحمل إجازات 

  .وشهادات
  

إعداد قوائم مرجعية ووثائق لمفتشي 
  .السالمة

  
توى االكتفاء الذاتي في تحقيق مس

 .توفير التدريب لمفتشي السالمة

  ٢٠١١ديسمبر 
  

  ٢٠١١ديسمبر 
  

  ٢٠١١أغسطس 
  

 ٢٠١٠ يونيو
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  ٣ مجال التركيز

تمكين الدول من إنشاء 
وصيانة نظام فعال ومستدام 

 لمراقبة السالمة

 فيذموعد االنتهاء من التن النتائج النواتج  اإلجراءات المتخذة والمعتزم اتخاذها

إقامة شراكة مع   ١-٣
الفريق المعني 

باستراتيجية سالمة 
تنظيم ل الصناعة

حلقة عمل بشأن  
المخطط العالمي 
لسالمة الطيران 

وفقا لخطة اإليكاو 
العالمية لسالمة 

الطيران والتعليمات 
المنصوص عليها 
في قرار الجمعية 

 .١-٣٦العمومية 

 برنامج التنفيذ الشامل إلقليم إفريقياقام أ
الفريق المعني والمحيط الهندي شراكة مع 
لتقديم سبع حلقات  باستراتيجية سالمة الصناعة

دراسية بشأن المخطط العالمي لسالمة الطيران 
 ٢٠٠٨في جميع أنحاء إفريقيا في عامي 

  .٢٠٠٩و
  
 )أعاله ١-١انظر الفقرة (

 )أعاله ١-١انظر الفقرة (

تنظيم دورات   ٢-٣
تدريبية تتعلق 

السالمة  بنظام إدارة
موجهة أساسا إلى 
مقدمي الخدمات 

الجوية لتعزيز ثقافة 
السالمة في 

 .عملياتهم

تقديم دورات تدريبية تتعلق بنظام إدارة 
السالمة إلى مقدمي السالمة الجوية ومنظمي 
الطيران كجزء من دورات اإلدارة المتكاملة 

للسالمة بغرض تقديم المساعدة لمقدمي 
ذ نظام إدارة السالمة الخدمات على إعداد وتنفي

وللدول لتمكينها من قبول نظام إدارة السالمة 
  .لمقدمي الخدمات

  
  
 

م نُـظمت ثالث دورات تتعلق بنظا
 ٢٠٠٨إدارة السالمة بين عامي 

دورة  ١١ويتوقع إنجاز  ٢٠٠٩ و
تدريبية في مجال اإلدارة المتكاملة 

للسالمة وتشمل تدريبا في مجال 
نظام إدارة السالمة في 

  .٢٠١٠ سطسأغ
  

من موظفي السالمة من  ٢٤٨أنجز 
مقدمي الخدمات الجوية في إفريقيا، 

ع يرامشو، والمنظمات اإلقليمية
برنامج التنمية التعاونية للسالمة 

التشغيلية واستمرار صالحية 

تمكين مقدمي الخدمات من إعداد 
  .نظام إدارة السالمة

  
تعزيز ثقافة السالمة لدى مقدمي 

  .الخدمات
  

تمكين الدول من استعراض وقبول 
نظام إدارة السالمة لمقدمي 

  .الخدمات
  

إتاحة موظفي السالمة المدربين 
ي تدريبا الئقا والمؤهلين إلى مقدم
الخدمات، والمنظمات اإلقليمية، 

  ٢٠١٥ديسمبر 
  
  

  .٢٠١٣يتوقع تحقيق العملية المتواصلة في ديسمبر 
  
  

  .٢٠١٥يتوقع إنجاز العملية المتواصلة في ديسمبر 
  
  
  

 .٢٠١٥المتواصلة إلى غاية عام يتوقع تحقيق العملية 
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  ٣ مجال التركيز
تمكين الدول من إنشاء 

وصيانة نظام فعال ومستدام 
 لمراقبة السالمة

 فيذموعد االنتهاء من التن النتائج النواتج  اإلجراءات المتخذة والمعتزم اتخاذها

، والدول بنجاح الطائرات للطيران
 بنظام إدارةدورة تدريبية تتعلق 

وتدريب  ٢٠١٠ لسالمة في أبريلا
 موظفا إضافيا بين يونيو ٢٥٠نحو 

 . ٢٠١٠وأغسطس 

ع برنامج التنمية التعاونية يرامشو
للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية 

 .وكذلك الدول الطائرات للطيران

تطوير القدرات   ٣-٣
بواسطة تقديم 
التدريب إلى 

المفتشين المحتملين 
لنظام إدارة السالمة 

من المنظمين 
 وصناعة الطيران

 برنامج التنفيذ الشامل إلقليم إفريقياقام 
، كهدف من أهداف القدرة في والمحيط الهندي

المدربين بإعداد وتقديم دورات لتدريب  أفريقيا،
تتعلق ببرنامج الدولة للسالمة ونظام إدارة 

 .  السالمة

نُظمت دورتان لتدريب المدربين 
المة تتعلقان ببرنامج الدولة للس
ونظام إدارة السالمة في 

  .٢٠٠٩ عام
  

من المدربين فيما يتعلق  ٣٧تلقى 
ببرنامج الدولة للسالمة ونظام إدارة 

مدربا منهم باللغة  ١٨(السالمة 
مدربا باللغة  ١٩سية والفرن

دولة والمكتبين  ١٨من ) اإلنجليزية
  .اإلقليميين وذلك بوصفهم مدربين

  
من المقرر تنظيم تدريب إضافي 

 ةبرنامج الدول من مدربي ٢٥لـ 
في  للسالمة ونظام إدارة السالمة

 .٢٠١٠عام 

تحقيق مستوى االكتفاء الذاتي 
واالعتماد على النفس في تقديم 

علق ببرنامج الدولة التدريب فيما يت
  .للسالمة ونظام إدارة السالمة

  
تمكين الدول ومقدمي الخدمات من 

تتعلق ببرنامج  داخلية تقديم دورات
 .الدولة للسالمة ونظام إدارة السالمة

  .٢٠١٠ديسمبر 
  

النشاط المتواصل من جانب الدول ومقدمي الخدمات على 
  .أساس احتياجاتها

  
المكاتب اإلقليمية إلى  ضرورة توفير الدعم المقدم من

  .٢٠١٥غاية ديسمبر 
 

  
 

- -  - - -  - - - -   
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  )ب(التذييل 
  من الدول األفريقية دعما لنشاطاتالمساهمات العينية المقدمة 

 )٢٠١٠أيار /محدثة في شهر مايو( (ACIP) الشامل ألفريقيا والمحيط الهندي برنامج التنفيذ

الدورة /االجتماع/الندوة اسم
 العمل لقةح/التدريبية

 التواريخ
المنظمة /الدولة

 المستضيفة
 المكان

عدد 
  المشاركين

  التكاليف التقديرية
 )بالدوالر األمريكي(

 ندوات المخطط العالمي لسالمة الطيران  -١

لمخطط لفريق العمل المعني باندوة /حلقة عمل
مجموعة  -  (GASR/P)العالمي لسالمة الطيران 

    (BAG)اتفاق بنجول 

، ٢٠٠٨بريل أ ١٦-١٤
 أبوجا

  ٣٦ ٤٥٠,٠٠ ٢٧٠ Sheraton Hotel and Towers نيجيريا

لمخطط لفريق العمل المعني باندوة /حلقة عمل
جماعة دول  – (GASR/P)العالمي لسالمة الطيران 

 (EAC)شرق أفريقا 

 ٢٠٠٨ أغسطس ١٤-١٢
  اشأرو

 ١٧ ٤٩٠,٠٠ ١٠٦  Naura Springs Hotel تنزانيا

لمخطط لعمل المعني بالفريق اندوة /حلقة عمل
االتحاد دول  – (GASR/P)العالمي لسالمة الطيران 

 (UEMOA) االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

، ٢٠٠٨نوفمبر  ١٣-١١
  اواغا دوغو

 ٦٥ ٤٠٤,٠٠ ٩٢  Azalai Hotel Independence وسبوركينا فا

لمخطط لفريق العمل المعني باندوة /حلقة عمل
الجماعة دول  – (GASR/P)العالمي لسالمة الطيران 

 (SADC)  للجنوب األفريقياإلنمائية دول 

، ٢٠٠٨ديسمبر  ٤- ٢
  مبيقاموز

 ١٨ ١٥٠,٠٠ ١١٠ TDM Conference Center مبيقاموز

محدودة العضوية لفريق العمل ندوة /حلقة عمل
 – لمخطط العالمي لسالمة الطيرانالمعني با
  (SADC) للجنوب األفريقياإلنمائية الجماعة 

، ٢٠٠٩مايو  ١٠- ٩
  سواكوبموند

 & Alte Brücke Resort ناميبيا
Conference Centre 

٣ ٣٠٠,٠٠ ٣٠ 

لمخطط لفريق العمل المعني باندوة /حلقة عمل
دول الجماعة  - (GASR/P)العالمي لسالمة الطيران 

 (CEMAC)  االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا

 Ministère des Affaires الكونغو  ٢٠٠٩مايو  ١٤-١٢
Etrangères 

١٨ ٣١٥,٠٠ ١١١ 

لمخطط لفريق العمل المعني باندوة /حلقة عمل
  دول أخرى - (GASR/Pالعالمي لسالمة الطيران 

، ٢٠٠٩أكتوبر  ٢٨-٢٦
  الخرطوم

 ٢٥ ٨٧٥,٠٠ ١١٥  Rotana Al Salaam Hotel السودان

  )في اإلدارة المتكاملة للسالمة اتدور( (SMS)ة ونظام إدارة السالم (SSP)دورات تدريبية بشأن برنامج الدولة للسالمة   -٢

برنامج التوعية بااليكاو التدريبية بشأن  دورة/ندوة
  (SMS)ونظام إدارة السالمة  (SSP)الدولة للسالمة 

أكتوبر  ٣ – سبتمبر ٢٣
  ، أديس أبابا٢٠٠٨

 Sheraton Hotel for the 1st  أثيوبيا
day and the rest at Hilton 
Hotel  

٤١ ١٨٦,٠٠ ١١٢ 

برنامج التوعية بااليكاو التدريبية بشأن  دورة/ندوة
  (SMS)ونظام إدارة السالمة  (SSP)الدولة للسالمة 

 ،٢٠٠٩ أبريل ٢٤-١٤
   اواغادوغو

 ٢٧ ٢٩٦,٠٠  ١٦٥ Laico Ouaga 2000 Hotel وسبوركينا فا
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الدورة /االجتماع/الندوة اسم
 العمل لقةح/التدريبية

 التواريخ
المنظمة /الدولة

 المستضيفة
 المكان

عدد 
  المشاركين

  التكاليف التقديرية
 )بالدوالر األمريكي(

برنامج التوعية بااليكاو التدريبية بشأن  دورة/ندوة
  (SMS)ظام إدارة السالمة ون (SSP)الدولة للسالمة 

أغسطس  ٢٨-١٧
  ، دار السالم٢٠٠٩

 ٢٦ ٤٥٥,٠٠  ١٥٥  New Africa Hotel  تنزانيا

 (SSP)بشأن برنامج الدولة للسالمة تدريب المدربين 
  (SMS)ونظام إدارة السالمة 

، ٢٠٠٩سبتمبر ٢٥-٢١
 غجوهانسبر

  ٤ ٩٥٠,٠٠  ١٨ UNDP Complex جنوب أفريقيا

 (SSP)برنامج الدولة للسالمة بشأن تدريب المدربين 
  (SMS)ونظام إدارة السالمة 

أكتوبر  ٢ – سبتمبر ٢٨
  ، مالي٢٠٠٩

 ٩ ٤٥٣,٠٠  ٢٠ Olympe Hotel باماكو

جماعة دول (دورة في اإلدارة المتكاملة للسالمة 
  )شرق أفريقيا

، ٢٠١٠فبراير  ١٩- ٨
  نيروبي

 East African School of  كينيا
Aviation  

٢٥ ٤١٠,٠٠  ٤٢ 

مجموعة (دورة في اإلدارة المتكاملة للسالمة 
   )نجولااتفاق ب

مارس  ٥ –فبراير  ٢٢
  ، أكرا٢٠١٠

 Ghana Civil Aviation  غانا
Training Academy 

٢٤ ٢٠٠,٠٠  ٤٠ 

مجموعة (دورة في اإلدارة المتكاملة للسالمة 
  )السودان

 ٢٠١٠مارس  ١٩- ٥
  الخرطوم

 ٢٨ ٧٥٥,٠٠  ٣٠  Rotana Al Salaam Hotel   السودان

مجموعة (دورة في اإلدارة المتكاملة للسالمة 
  )أفريقياشمال 

 ٢٠١٠مارس  ٢٦-١٥
  تونس

 BARCELO – Carthage  تونس
Hotel 

١٨ ١٥٠,٠٠  ٣٠ 

المجموعة (دورة في اإلدارة المتكاملة للسالمة 
 )األولى لالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

، ٢٠١٠أبريل  ٣٠-١٩
  باماكو

 ٣١ ٤٦٠,٠٠  ٣٧ Hotel Olympe يمال

الناطقة الدول (دورة في اإلدارة المتكاملة للسالمة 
  )البرتغاليةباللغة 

، ٢٠١٠ أبريل ٢٣-١٢
  مابوتو

 ٢٦ ٠١٥,٠٠  ٤٣ Escola Aeronautica مبيقاموز

المجموعة (دورة في اإلدارة المتكاملة للسالمة 
 )الثانية لالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

، ٢٠١٠مايو  ١٤- ٣
  نيامي

 Ecole Africaine de la نيجر ال
Météorologie et de 
l’Aviation Civile 
(EAMAC) 

٤٠ ٧٥٨,٠٠  ٤٠ 

مجموعة (دورة في اإلدارة المتكاملة للسالمة 
الدول األعضاء بالجماعة االقتصادية والنقدية 

 )لوسط أفريقيا

، ٢٠١٠مايو  ٢٨-١٥
  بوانت نوار

 ٣٠ ٢٥٠,٠٠  ٥٠ Atlantic Hotel الكونغو

 مؤتمرات وندوات وحلقات عمل أخرى  -٣

، ٢٠٠٩مارس  ٢٧-٢٣  اجازة العاملين وتشغيل الطائرات
  أكرا

 ٣١ ٥٠٠,٠٠  ٨٤ Holiday Inn Hotel غانا

بالتنسيق بين معاهد المعني متابعة المؤتمر األول 
  التدريب عبر القارة األفريقية

، ٢٠٠٩مايو  ٥- ٤
  غجوهانسبر

 The Gordon Institute of  فريقياجنوب أ
Business Science 

٩ ٨٧٠,٠٠  ٤٨  
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الدورة /االجتماع/الندوة اسم
 العمل لقةح/التدريبية

 التواريخ
المنظمة /الدولة

 المستضيفة
 المكان

عدد 
  المشاركين

  التكاليف التقديرية
 )بالدوالر األمريكي(

حلقة عمل بشأن صالحية الطائرات للطيران /ندوة
 (AIR)وصيانتها 

يوليو  ٣ –يونيو  ٢٩
 نجولاب ،٢٠٠٩

  ٢٢ ٤٩٣,٠٠  ٢٩ Sheraton Hotel غامبيا

، ٢٠٠٩يوليو  ٣١-٢٧ لمراقبة السالمة الجوية جهاز حكومي تنظيم وادارة 
  روبيني

 East African School of كينيا
Aviation  

٩ ٦٢٥,٠٠  ٣٥  

 Ngor Diarma, aux  السنغال  أغسطس، داكار ٧- ٣ لمراقبة السالمة الجوية جهاز حكومي تنظيم وادارة 
Almadies 

٨ ٨٠٠,٠٠  ٣٢ 

 أغسطس ١٣ -١٠  عمليات مراقبة الحركة الجوية وسالمتها
  داكار ،٢٠٠٩

ASCENA Conference room of 
ASCENA 

١٠ ٧٨٠,٠٠  ٤٩  

مركز التنسيق األوروبي لنظم اإلبالغ عن الحوادث 
 (ECCAIRS) والوقائع

، ٢٠٠٩سبتمبر  ١١- ١
  غجوهانسبر

 ٥ ١٥٠,٠٠  ٢٧ UNDP Complex  جنوب أفريقيا

مركز التنسيق األوروبي لنظم اإلبالغ عن الحوادث 
  (ECCAIRS) والوقائع

، ٢٠١٠مايو  ٢٨-١٩
  لوساكا

  ٨ ٩٤٣,٢١   ٣٣ Cross Lodge زامبيا

تشرين /أكتوبر ٨- ٥  حلقة عمل االيكاو لترخيص المطارات/ندوة
، ٢٠٠٩األول 
  البيضاء الدار

 ٢٥ ٦٤١,٠٠  ٨٦ Idou Anfa Hotel  المغرب

، ٢٠٠٩أكتوبر  ١٦-١٢ عمل بشأن طب الطيران  حلقة/ندوة
  كيغالي

 ١٥ ٢٢٠,٠٠  ٢٢ Top Tower Hotel رواندا

، ٢٠٠٩نوفمبر  ١٣-١٠   ة عن طريق الجونقل البضائع الخطر
  كمباال

 ١١ ٦٦٠,٠٠  ٥٣ Imperial Royale Hotel  أوغندا

االجتماع األول للفريق العامل المعني بتدريب 
  (TEWG) الخبراء

، ٢٠٠٩سبتمبر  ١٨-١٧
  نيروبي

اتحاد شركات 
  الطيران األفريقية

AFRAA Offices ١ ٦٥٠,٠٠  ١٥ 

ل المعني بتدريب االجتماع الثاني للفريق العام
  (TEWG)الخبراء 

، ٢٠٠٩نوفمبر  ١٣-١٢
  داكار

المدرسة االقليمية 
للمالحة الجوية 

 واالدارة

ERNAM Training School ١ ٦٥٠,٠٠  ١٥ 

االجتماع الثالث للفريق العامل المعني بتدريب 
  (TEWG)الخبراء 

، ٢٠١٠يناير  ٢٢-٢١
  غجوهانسبر

خدمات الحركة 
 الجوية والمالحة

ATNS Offices ١ ٦٥٠,٠٠  ١٥ 

مركز التنسيق األوروبي لنظم اإلبالغ عن الحوادث 
  (ECCAIRS) والوقائع

، ٢٠٠٩ديسمبر  ١٦- ٩
  ليبرفيل

 ٨ ٤٠٠,٠٠  ١٤ Laico Hotel غابون

 ٦٩٢ ٣٥٤,٢١  =مجموع المساهمات العينية المقدمة من الدول األفريقية 
 
 

– – – – – – – – – – 
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  )ج(التذييل 
  في دورتها السابعة والثالثينالجمعية العمومية تعتمده مشروع قرار 

  

  الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة من أجل السالمة الجوية في أفريقيا: ٣١/١القرار

 في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي مما يضر الخطيرةجوانب النقص االيكاو مستمرة في أداء دورها القيادي لتقليل  لما كانت
  بتشغيل الطيران المدني الدولي وبإستمرار تنميته؛

الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة من أجل السالمة الجوية في  بأن اإلجراءات التي إتخذتها االيكاو في إطار وإذ تحيط علما
  السالمة الجوية في القارة؛ بدأت تظهر تقدما إيجابيا في تعزيز) الخطة التنفيذية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا(أفريقيا 

عتمد يبأن النجاح في تحقيق كامل أهداف الخطة التنفيذية االقليمية الشاملة من أجل السالمة الجوية في أفريقيا  وإذ تقرر
  تي تبذلها الدول األفريقية ذاتها؛أساسا على الجهود ال

، في تحتاج ، رغم الجهود التي تبذلها،لهندي ال تزالالعديد من الدول المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط ا وإذ تقر بأن
لإلمتثال لشروط إتفاقية  من االيكاو وغيرها من الجهات المعنية أو المالي/الدعم الفني ومواصلة إلى  المستقبل القريب،
 شيكاغو ومالحقها؛

وطني لمراقبة السالمة يتسم بالفعالية بأنه ليس بوسع العديد من الدول األفريقية، بمفردها، تقديم الدعم إلى نظام  وإذ تقر
  منظمات إقليمية لمراقبة السالمة؛ على إنشاءودعمها ، وبالتالي ينبغي حثها واالستدامة
الخاص للمالحة الجوية ألفريقيا والمحيط الهندي بشأن إنشاء وكاالت إقليمية  اإلقليميلالجتماع  ٤/٥إلى التوصية  وإذ تشير

الدولية  التزاماتهان الدول من تلبية نب إعداد وإنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة، مما يمكّللتحقيق في الحوادث إلى جا
  في مجال التحقيق في الحوادث عبر المشاركة في الموارد وتبادلها؛

 الكثيرعم إلى الد في تقديم والمحيط الهندي أفريقياإلقليم ت في إطار برنامجها للتنفيذ الشامل شرعأن االيكاو قد  وإذ تالحظ
  من الدول األفريقية من أجل إنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة ووكاالت إقليمية للتحقيق في الحوادث؛

بالتوصيات الصادرة عن االجتماع المشترك بين االيكاو واللجنة األفريقية للطيران المدني بشأن تعزيز سالمة  وإذ تأخذ علما
  ؛١٣/٥/٢٠١٠نجامينا بتشاد في  الطيران في أفريقيا المنعقد في

في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي ستظل تحتاج إلى دعم  أنشئتهل فيها العمل أو ستُا التيأن المنظمات اإلقليمية  وإذ تالحظ
  وتعتمد على دعمها الذاتي؛ لى أن يتوطد إنشاؤهاااليكاو في المستقبل القريب وإ

المساعدة إلى  الدول  التي تقدمرعاية االيكاو، بين  أنشطة جميع  الجهات المعنية ب بالمنفعة في مواصلة  التنسيق، وإذ تقر
  في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي؛

تحتاج إلى موارد إضافية لكي تنجح في االضطالع بتوفير الدعم الذي تقدمه للدول في إقليم أفريقيا سبأن االيكاو  وإذ تقر
  والمحيط الهندي؛

  تب اإلقليمية القوية ستكون محفزا إيجابيا لتعزيز سالمة الطيران في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي؛أن المكا وإذ تالحظ
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  :فإن الجمعية العمومية

  ؛األفريقية لتعزيز السالمة الجويةالتي بذلتها الدول والمنظمات االقليمية الكبيرة بالجهود  ترحب  - ١
عمل المكاتب برنامج في إطار  واصلستُ يم أفريقيا والمحيط الهنديبرنامج التنفيذ الشامل إلقلأنشطة أن  تعلن   - ٢

  اإلقليمية ألفريقيا؛
ضمان تزويد المكاتب اإلقليمية ألفريقيا بما يلزم من الموظفين والموارد المالية لكفالة على ألمين العام اتحث   - ٣

  ؛قليم أفريقيا والمحيط الهنديبرنامج التنفيذ الشامل إلبدأه الفعالة لبرنامج العمل الذي  االستمرارية
، بإنشاء المنظمات االقتضاء، حسب االلتزامجميع الدول المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي على تشجع   - ٤

، وتعزيز التعاون في جميع وتسريع وتيرة هذه العملية اإلقليمية لمراقبة السالمة والوكاالت اإلقليمية للتحقيق في الحوادث
  قليم من أجل استخدام الموارد المتاحة بطريقة مثلى؛أنحاء اإل

  ؛ليل الثغراتاولوية الناشئة عن تحالمشاريع ذات األبالصناعة والجهات المانحة قطاع الدول و إبالغالمجلس  تكلف  - ٥
ات المنجزة والجهات المانحة على تنفيذ المشاريع ذات األولوية التي حددتها تحاليل الثغر الدول وقطاع الصناعةتحث   - ٦

  وفقا للخطة العالمية للسالمة الجوية؛
 اإلقليميةتنفيذ الخطة التنفيذية ل، والعينية ، النقديةمساهماتالوقطاع الصناعة والجهات المانحة على تقديم الدول  حثت  - ٧

  ؛لس باإلقرار بجميع تلك المساهماتالمج وتكلفن أجل السالمة الجوية في أفريقيا، الشاملة م
المدني أن تعالج بصورة مشتركة أوجه القصور التي تم  للطيراندول األفريقية وااليكاو واللجنة األفريقية ال تحث  -٨

تحديدها من خالل عمليات تدقيق السالمة الجوية وأن تنفذ التوصيات الصادرة عن االجتماع المشترك بين االيكاو واللجنة 
  ؛فريقيافي أ الطيرانالمدني بشأن سالمة  للطيراناألفريقية 

المدني  للطيرانالمجلس رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن االجتماع المشترك بين االيكاو واللجنة األفريقية تكلف   -٩
  ؛في أفريقيا الطيرانبشأن سالمة 

المجلس بضمان اضطالع االيكاو بدور قيادي أقوى في تنسيق األنشطة والمبادرات واستراتيجيات التنفيذ التي  تكلف  -١٠
المشاريع ذات األولوية بما يحقق التحسن المستمر في سالمة الرحالت في إقليم أفريقيا والمحيط  تنفيذ إلىف بالتحديد تهد

  الهندي وتخصيص الموارد للمكاتب اإلقليمية ذات الصلة وفقا لذلك؛
عن ثالثية وتقديم تقرير المجلس برصد وقياس حالة التنفيذ في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي طوال الفترة ال تكلف  -١١

  ؛عموميةلجمعية الالعادية المقبلة لدورة إلى ال التقدم المحرز

  .١-٣٦القرار  يحّل محلأن هذا القرار علن ت  -١٢

  — انتهى —

  




