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  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

  مسائل أخرى مقدمة للجنة الفنية لتنظر فيها :من جدول األعمال ٤٦البند رقم 

  لطوارئلحاالت ا التأهب واالستجابة

  )الواليات المتحدة مقدمة منورقة (

  الموجز التنفيذي
ديد من الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ األخرى التي تؤثّر على الدولي العالمجتمع العقد الماضي، شهد  خالل

 مروراًوقد تراوحت حاالت الطوارئ تلك بين الزالزل والبراكين . والتجارة وسبل العيشالهياكل األساسية 
ه الظروف، في الكثير من هذو. ولكٍل منها نتائجها المدمرة المدنية، اتالتسونامي واألعاصير المدارية واالضطرابب

الدور وان . المستخدمة لتقديم السلع والخدمات األساسية للمناطق المتضررة الرئيسية كان الطيران إحدى اآلليات
نظام على ولكن حين تؤثّر حاالت الطوارئ تلك . شديد البروزه الطيران خالل كارثة ما حاسم وبالذي يضطلع 

من الحيوي أن يكون للدول . سية، مما يؤدي إلى تصاعد الكوارثالطيران، قد ال تتوافر السلع والخدمات األسا
  .والتدريب للتأهب واالستجابة الفعالين لحاالت الطوارئ األعضاء في االيكاو فهمها الخاص لحاالت الطوارئ

  .١- ٣الجمعية العمومية مدعوة العتماد القرار الوارد في الفقرة  :اإلجراء
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
  ).كفاءة عمليات الطيران تعزيز( C رقة العمل هذه مرتبطة بالهدف االستراتيجيو

  .ال توجد  :اآلثار المالية
 Annex 11 – Air Traffic Services  :المراجع

Annex 14 – Aerodromes 

  معلومات أساسية  - ١
مية دور الطيران الحاسم في زمن وتتنامى أه. للطيران أهمية حيوية في نقل السلع والركّاب في اقتصاد نامٍ  ١- ١

 .الطوارئ

٢- ١  البراكين مروراً بالتسونامي واألعاصير ب العديد من حاالت الطوارئ التي تتراوح بين الزالزل ولقد تسب
وقد يحدث العديد من حاالت الوفاة بعد . إلحاق الضرر بالممتلكاتو اإلصاباتالمدارية واالضطرابات المدنية بالموت و

    .لة الطوارئ األساسية نظراً لغياب السلع والخدماتوقوع حا
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في العديد من المجاالت المختلفة، ولكنّها لم تضع بعد خطوطاً توجيهيةً  تعالج االيكاو التخطيط للطوارئ  ٣- ١
، وفقاً ةجويحركة الال اتالمتعلّقة بخدمالطوارئ لدى بعض الدول األعضاء خطط و. ة الدول على إقامة خطّة شاملةدلمساع

ولكن قد ال تكون تلك الخطط جاهزة . خدمات الحركة الجوية – ١١للملحق ) ج( اإلضافةللخطوط التوجيهية الواردة في 
خطط  على أن يكون للمطارات أيضاً الحرص دولعلى ال. لالستخدام أو منسقة أو منقولة أو مطبقة في زمن الطوارئ

 .ت الطوارئ األخرىللطوارئ تعالج الكوارث الطبيعية وحاال

على و. هناك حاجة إلعادة النظر في الدور الذي تضطلع به االيكاو في التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ  ٤- ١
تعكس القواعد والتوصيات الدولية، دارة أزمات الطيران الوطنية إلخطط الااليكاو المساعدة في وضع مواد إرشادية حول 

تساعد تلك المواد االيكاو على وضع برامج تدريب لألقاليم حول التأهب سكما  .ة إلى ذلكإذا ما كانت الدول األعضاء بحاج
 .واالستجابة لحاالت الطوارئ، إذا ما ثبتت الحاجة إلى برامج من هذا النوع

 المناقشة  - ٢

) ج(اإلضافة المتعلّقة بخدمات الحركة الجوية في الطوارئ لحاالت  التخطيطتقدم االيكاو اإلرشاد حول   ١- ٢
على خطوط توجيهية بشأن اإلجراءات ) ج( اإلضافةحتوي وت). االتفاقية(تفاقية الطيران المدني الدولي با ١١ للملحق

ومن المفترض أن تتيح . لمعالجة انقطاع خدمات الحركة الجوية وخدمات الدعم المتصلة بهابحاالت الطوارئ الخاصة 
تلك الوارد ذكرها في خطّة المالحة الجوية اإلقليمية حين ال تكون تلك  تسهيالت وخدمات بديلة عنالطوارئ خطط 

 .التسهيالت والخدمات متوفّرة مؤقّتاً

ويشير . على الدول األعضاء الطوارئ ونشرها وتنفيذهابمسؤولية وضع خطط ) ج( اإلضافةي ـلقتو  ٢- ٢
، في بعض الظروف، حين تكون ةالمالئم ت الطوارئاإجراءإلى أن االيكاو ستباشر وتنسق ) ج( إلضافةامن  ٤- ٣ القسم

 .دولة ما غير قادرة على القيام بمسؤولياتها فيما يتعلّق بانقطاع خدمات الحركة الجوية وخدمات الدعم المتّصلة بها

من الدول أن تفرض على المطارات وضع خطط طوارئ للمطارات تتناسب المطارات  – ١٤يطلب الملحق و  ٣- ٢
تم وضع الخطط محلياً وهي غير  ولكن في العديد من الحاالت. وعمليات الطيران واألنشطة األخرى التي تجري في المطار

 .مرتبطة بخطط خدمات الحركة الجوية

الطوارئ جيدة التنسيق ومفهومة بوضوح خالل  لقد برز مثال عن المسائل التي قد تنشأ حين ال تكون خطط  ٤- ٢
المتعلّقة بخدمات الطوارئ وقعت مؤخّراً ولم تتمكّن فيها هيئة الطيران المدني من تطبيق خطّتها لحاالت  طوارئحالة 

 ولقد أدى اللغط حول أدوار ومسؤوليات اإليكاو والدول المجاورة إلى استهالك وقت وموارد كان من. الحركة الجوية
ويتجاوز الكثير من حاالت الطوارئ انقطاع خدمات الحركة . التي تعاني من األزمة لةاألفضل تخصيصها لمساعدة الدو

وقد يساهم نقص الموظّفين المتاحين للمساعدة . يمكن للحدث أن يؤثّر على األمن والبيئة والموظّفين ومسائل أخرىو. الجوية
 .وباتهذه الصع مضاعفة خالل حاالت األزمات في

المنسقة بين الوكاالت ضمن دولة ما كما بين الدول المجاورة والهيئات اإلقليمية أن الطوارئ يمكن لخطط   ٥- ٢
يمكن لتضمين الخطط تعليمات دقيقة لمختلف أوجه التأهب واالستجابة لحاالت و .تساعد كثيراً خالل حاالت الطوارئ

نقذ األرواحيأن يخفّض زمن االستجابة و ،ات خالل حاالت الطوارئالطوارئ، باإلضافة إلى توصيفات لألدوار والمسؤولي .
في التأكّد من أن تضطلع بدور قيادي الموجودة، يمكن لاليكاو الطوارئ بما أن هذه الميزات غير واردة في جميع خطط و

الخاصة بالطيران لطوارئ اعلى النحو المالئم لمساعدة الدول على وضع خطط  أن المكاتب اإلقليمية والموظّفين مدربون
 .هانفيذوت
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لمواد التوجيهية الشاملة حول الخطط الوطنية إلدارة أزمات الطيران والتدريب على التأهب واالستجابة إن ا  ٦- ٢

في ليس فقط إنقاذ األرواح للهيئات كافّة يمكنها  لحاالت الطوارئ والخطط الجيدة التنسيق واألدوار والمسؤوليات الواضحة
 .ولكن أيضاً التخفيف من األثر االقتصادي لألزمة من الطوارئز

 التوصيات  - ٣

  :العمومية مدعوة إلى اعتماد التوصية التالية الجمعية  ١- ٣

  التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ/...: ٤٦التوصية رقم 
رة قد وقعت خالل العقد الماضي بما أنوالتجارة وسبل اكل األساسية الهيوأثّرت على  العديد من حاالت الطوارئ المدم
  الدولي؛المجتمع عيش 

  دور الطيران المدني خالل الكوارث حاسم وشديد البروز في نقل السلع والركّاب؛ بما أنو
قد أدى إلى وضع خطوط  ١٩٨٤مد خالل الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العمومية عام الذي اعتُ ١٢- ٢٣ القرار بما أنو

تفاقية الطيران با ١١للملحق ) ج( اإلضافةلمعالجة انقطاع خدمات الحركة الجوية، ال سيما وضع ر الطوارئ لتدابيتوجيهية 
  المدني الدولي؛

  :إن الجمعية العموميةف
  فرقة عمل تطوعية للنظر في دور االيكاو في التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ؛االيكاو على إنشاء  تحثّ

، حيث تدعو الحاجة، على وضع برنامج تدريب لألقاليم حول التأهب واالستجابة لحاالت عضاءلدول األااليكاو وا تشجع
  الطوارئ؛

ستجابة االشاملة للتأهب و إقامة خططااليكاو والدول األعضاء والمنظّمات اإلقليمية ومجموعات الصناعة على  تشجع
  التنسيق في زمن الطوارئ؛ الجيدةاءات االستجابة المناسبة وإجر اتخاذ لضمانوتبادلها لحاالت الطوارئ ومراجعتها 

جميع المالحق مالءمتها لتفاقية الطيران المدني الدولي للتحقّق من با ١١للملحق ) ج( اإلضافةالمجلس لمراجعة  توجه
  األخرى؛

خالل  ة لحاالت الطوارئضمن إطار أنشطة التأهب واالستجابمن المجلس رفع تقرير حول التقدم العام المحرز  تطلب
  .الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية

  ـ انتهـى ـ


