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  تقرير ال أجل من مشروع نص
  عن 

  من جدول األعمال ٣١البند 
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  مة الجوية في أفريقياالخطة التنفيذية االقليمية الشاملة للسال  :من جدول األعمال ٣١البند 
المقدمة من المجلس، والتي تضمنت معلومـات حـول تطبيـق     A37-WP/41استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١-٣١

وقدمت الورقة التقدم المحرز على أساس مجـاالت  ). AFIخطة (الخطة التنفيذية االقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا 
التي تم تطويرها لتنفيذ الخطة، وأوصت بمواصلة أنشطة برنامج التنفيذ الشامل  AFIمل لخطة التركيز في برنامج التنفيذ الشا

وتضمنت الورقة أيضا معلومات بشأن الدعم العيني المقدم مباشرة الـى البرنـامج   . في نطاق برنامج عمل المكاتب االقليمية
علـى بنـد    ١-٣٦ليحل محل قرار الجمعية العموميـة   ثم قامت اللجنة باستعراض القرار المقترح. من قبل الدول األفريقية

  .جدول األعمال
أعربت اللجنة عن ارتياحها للجهود الجارية حاليا، مبدية موافقتها على أن األنشطة التي تمت مباشـرتها مـن     ٢-٣١

 AFIخطـة  اف قبل برنامج التنفيذ الشامل ينبغي أن تستمر في اطار برنامج عمل المكاتب االقليمية الـى أن تتحقـق أهـد   
  .بالكامل

المقدمة من المجلس، التي تضمنت معلومات حول تنفيـذ توصـيات    A37-WP/30قدمت أمينة اللجنة الورقة   ٣-٣١
وبعد أن استعرضت التقدم المحـرز، الحظـت   . أفريقيا والمحيط الهندي قليمإاالجتماع االقليمي الخاص للمالحة الجوية في 

لة من جانب الدول، واألمانة العامة، والمجموعة االقليمية للتخطيط والتنفيذ في أفريقيا والمحيط الهنـدي  اللجنة الجهود المبذو
تطلب الى األمانة العامة القيام، بالتنسيق مع الدول، بتحليل خطة العمل وتحديد الموارد التـي  : وأوصت الجمعية العمومية أن

حديد موارد التمويل للدول من أجل تنفيذ خطة العمـل؛ وتشـجيع أصـحاب    تحتاجها الدول لتنفيذها؛ والطلب الى المجلس ت
وتتوافق المقترحات المتضمنة فـي  . SP AFI/08 RANالمصلحة على تقديم المساندة الى الدول في تنفيذ توصيات اجتماع الـ 

لبعض المقترحات آثار ؛ إال أن AFI RAN، المقدمة من جنوب أفريقيا، مع توصيات االجتماع الخاص A37-WP/221الورقة 
  .مالية، وسيتم استعراضها على هذا النحو من قبل المجلس كجزء من االستعراض الجاري والعادي لخطة األعمال

المقدمة من اتحاد أفريقيا الشرقية، التي قدمت معلومات بشـأن   A37-WP/182استعرضت اللجنة ورقة العمل   ٤-٣١
ووافقت اللجنـة  . ا من قبل برنامج التنفيذ الشامل القليم أفريقيا والمحيط الهنديالمشاريع والبرامج التي يجري االضطالع به

بأخذ العلم بالمشاريع والبرامج االقليمية ذات األولوية الموافق عليها من قبل المجلـس  : أن توصي بأن تقوم الجمعية العمومية
تعاقدة، والشركاء أو المانحين تقديم الدعم الـى البـرامج   ؛ والطلب الى الدول المACIPللتنفيذ بدعم من برنامج التنفيذ الشامل 

والمشاريع ذات األولوية في منطقة اتحاد أفريقيا الشرقية في المجاالت المالية والفنية أو المجاالت األخرى الـى أن تكتمـل؛   
  .يمية في أفريقياوتقديم الدعم من أجل استمرار أنشطة برنامج التنفيذ الشامل في اطار برنامج عمل المكاتب االقل

المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، وركزت على التوصية  A37-WP/194واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٥-٣١
 الثاني استراتيجيات التدريب من أجل سالمة الطيران في أفريقيا ومؤتمر تنسيق التدريبـ  SP AFI/08 RANالجتماع  ٥/٨

وبعـد أن  . AFI RANلمتابعة توصـية  ) ٢٠١٠يونيو /حزيران ٢٤الى  ٢٢(في عموم أفريقيا الذي عقد في القاهرة، مصر 
استعرضت المعلومات والمقترحات المقدمة، وافقت اللجنة على أن األعمال التي تقوم بها االيكاو واللجنة األفريقية للطيـران  

زء من أنشطة برنـامج  بشأن التدريب ينبغي أن تستمر دون عوائق كج AFI RANالمدني وشركاء آخرون لتنفيذ توصية الـ 
فـي عمـوم    الثاني الذي سيستمر في اطار برنامج عمل المكتب االقليمي وأن توصيات مؤتمر التدريب ACIPالتنفيذ الشامل 

وأعربت اللجنة عن ارتياحهـا ازاء االجـراءات   . أفريقيا ينبغي أن تنفّذ بالتنسيق والتعاون الوثيق مع جميع األطراف المعنية
، الذي أنشأته اللجنة األفريقية للطيران المـدني  )TEWG(مل لخبراء التدريب على الطيران في أفريقيا التي اتخذها الفريق العا
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الصادرة عن االجتماع  ٥/٨وبرنامج التنفيذ الشامل القليم أفريقيا والمحيط الهندي، التخاذ االجراءات بشأن التوصية ) أفكاك(
والمحيط الهندي، وشجعت الفريق العامل لخبراء التدريب على الطيـران  االقليمي الخاص للمالحة الجوية في منطقة أفريقيا 

  .في أفريقيا على متابعة أعماله في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر التدريب الثاني في عموم أفريقيا
  :العامة القرار التالي القراره لجلسةاوقررت اللجنة، في ضوء المناقشات التي تمت، أن تقدم الى   ٦-٣١

  لسالمة الجوية في أفريقيالالخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة : ٣١/١قرارال

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

لسالمة الجوية في أفريقيا لالخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة  ت التي إتخذتها االيكاو في إطاربأن اإلجراءا وإذ تحيط علما
  بدأت تظهر تقدما إيجابيا في تعزيز السالمة الجوية في القارة؛) خطة اقليم أفريقيا والمحيط الهندي(

الجوية في أفريقيا يعتمد أساسا على  للسالمةبأن النجاح في تحقيق كامل أهداف الخطة التنفيذية االقليمية الشاملة  وإذ تقرر
  الجهود التي تبذلها الدول األفريقية ذاتها؛

في  اجتحت ، رغم الجهود التي تبذلها،العديد من الدول المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي ال تزال وإذ تقر بأن
لإلمتثال لشروط إتفاقية  من االيكاو وغيرها من الجهات المعنية أو المالي/الدعم الفني و استمرارإلى  المستقبل القريب،

 شيكاغو ومالحقها؛

بأنه ليس بوسع العديد من الدول األفريقية، بمفردها، تقديم الدعم إلى نظام وطني لمراقبة السالمة يتسم بالفعالية  وإذ تقر
  منظمات إقليمية لمراقبة السالمة؛ على إنشاءودعمها دامة، وبالتالي ينبغي حثها واالست

لالجتماع اإلقليمي الخاص للمالحة الجوية ألفريقيا والمحيط الهندي بشأن إنشاء وكاالت إقليمية  ٤/٥إلى التوصية  وإذ تشير
التزاماتها الدولية ب الوفاءن الدول من المة، مما يمكّللتحقيق في الحوادث إلى جانب إعداد وإنشاء منظمات إقليمية لمراقبة الس

  في مجال التحقيق في الحوادث عبر المشاركة في الموارد وتبادلها؛
 الكثيرالدعم إلى  والمحيط الهندي في تقديم أفريقياإلقليم ت في إطار برنامجها للتنفيذ الشامل شرعأن االيكاو قد  وإذ تالحظ

  إنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة ووكاالت إقليمية للتحقيق في الحوادث؛من الدول األفريقية من أجل 
بالتوصيات الصادرة عن االجتماع المشترك بين االيكاو واللجنة األفريقية للطيران المدني بشأن تعزيز سالمة  وإذ تأخذ علما

  ؛١٣/٥/٢٠١٠الطيران في أفريقيا المنعقد في نجامينا بتشاد في 
في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي ستظل تحتاج إلى دعم  أنشئتهل فيها العمل أو ستُن المنظمات اإلقليمية التي اأ وإذ تالحظ

  وتعتمد على دعمها الذاتي؛ لى أن يتوطد إنشاؤهاااليكاو في المستقبل القريب وإ
في المساعدة إلى  الدول  التي تقدمة برعاية االيكاو، بين  أنشطة جميع  الجهات المعني مواصلة  التنسيق، بفائدة وإذ تقر

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

 ز سالمة الطيران في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي؛أن المكاتب اإلقليمية القوية ستكون محفزا إيجابيا لتعزي وإذ تالحظ

  :فإن الجمعية العمومية
  بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدول والمنظمات االقليمية األفريقية لتعزيز السالمة الجوية؛ ترحب  -١
عمل المكاتب مج برنافي إطار  واصلستُ برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهنديأنشطة أن  تعلن   -٢

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

  ؛بدأه برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهندياالستمرارية الفعالة لبرنامج العمل الذي 
المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي على االلتزام، حسب االقتضاء، بإنشاء المنظمات  جميع الدول تحث  -٤

، وتعزيز التعاون في جميع وتسريع وتيرة هذه العملية اإلقليمية لمراقبة السالمة والوكاالت اإلقليمية للتحقيق في الحوادث
  ى؛أنحاء اإلقليم من أجل استخدام الموارد المتاحة بطريقة مثل

  ؛ولوية الناشئة عن تحاليل الثغراتالمشاريع ذات األبالصناعة والجهات المانحة قطاع الدول و إبالغالمجلس  تكلف  -٥
الدول وقطاع الصناعة والجهات المانحة على تنفيذ المشاريع ذات األولوية التي حددتها تحاليل الثغرات المنجزة تحث   -٦

  وفقا للخطة العالمية للسالمة الجوية؛
 اإلقليميةالدول وقطاع الصناعة والجهات المانحة على تقديم المساهمات، النقدية والعينية، لتنفيذ الخطة التنفيذية  حثت  -٧

  المجلس باإلقرار بجميع تلك المساهمات؛ وتكلفالشاملة من أجل السالمة الجوية في أفريقيا، 
المدني أن تعالج بصورة مشتركة أوجه القصور التي تم  نللطيراالدول األفريقية وااليكاو واللجنة األفريقية  تحث  -٨

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

المدني  للطيرانرة عن االجتماع المشترك بين االيكاو واللجنة األفريقية المجلس رصد تنفيذ التوصيات الصادتكلف   -٩
  في أفريقيا؛ الطيرانبشأن سالمة 

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

  الهندي وتخصيص الموارد للمكاتب اإلقليمية ذات الصلة وفقا لذلك؛
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عن المجلس برصد وقياس حالة التنفيذ في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي طوال الفترة الثالثية وتقديم تقرير  تكلف  - ١١
  عمومية؛لجمعية الالعادية المقبلة ل دورةإلى ال التقدم المحرز

  .١- ٣٦أن هذا القرار يحّل محل القرار علن ت  - ١٢

 -  - -  -  - -  -  - - -  


