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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 مراقبة السالمةتحسين  :١٦رقم البند 

 المنظمات االقليمية لمراقبة السالمة

 )الواليات المتحدة األمريكية وكندا مقدمة منوثيقة (

 ملخص
 رة تتعلقخطيأوجه قصور  (USOAP) مراقبة السالمةكشف برنامج االيكاو العالمي لتدقيق 

أحد األسس مفهوم الشراكة ويعد . كثير من الدول المتعاقدة في أنحاء العالمبالسالمة في 
. بسالمة الطيرانقصور المتعلقة  لحل أوجه الراتيجية االيكاو المقترحة الموحدةهامة الستال

بة  عنصرا أساسيا لتحسين النظام العالمي لمراقون بين دول االيكاو المتعاقدة يمثلفالتعا
 األدوات ويعد التنظيم االقليمي أو االقليمي الفرعي لمراقبة السالمة احد. سالمة الطيران

للسالمة الجوية تتراوح مهامها وتوجد بالفعل منظمات اقليمية عديدة . الرئيسية لتحقيق ذلك
من خدمات تقديم المشورة الى تنفيذ مسؤوليات المراقبة المفوضة اليها ويتم اعداد المزيد 

قامت االيكاو مؤخرا بمساعدة الدول المتعاقدة عن طريق ، ولتحقيق هذه الغاية. هامن
 سالمة الطيران من دليل مراقبة )ب(لمواد ارشادية جديدة وقيمة في شكل الجزء  نشرها

(Doc 9734)- وينبغي لاليكاو أن تشجع كل .  لمراقبة السالمةنظام اقليمي انشاء وادارة
 أمكنها أينماشاركة أو المساعدة في انشاء وتنفيذ مثل هذه النظم المالدول المتعاقدة على 

   .السالمةتحسين مراقبة 

 

 مقدمة -١

حـرز تقـدما     أن عددا من الدول المتعاقدة لم ي       يشير تحليل نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الى         ١-١
هـذه  صـحة  ثبتـت   ولقد  . لتدقيق األولية فيها   عمليات ا   التي اكتشفت وقت اجراء    سالمة الطيران مرضيا في حل شواغل     

واصلت معظم الدول المتعاقدة احراز تقـدم فـي          بينما   ،ه متابعة التدقيق التي أشارت الى أن      من خالل زيارات   أكثر   الخبرة
  في المائة من هذه الـدول اسـتمر  ٢٥ان ف، تنفيذ خطط االجراءات التصحيحية الخاصة بها وحل المسائل المتعلقة بالسالمة   

وال تقتصر هذه المشكلة على اقليم بعينه أو على         . في مواجهة صعوبات في تنفيذ خطط االجراءات التصحيحية الخاصة بها         
 .مستوى معين للتنمية
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ذات و  بيسر غياب سلطة طيـران مـدني ثابتـة         العالقة والتي ال يمكن معالجتها    تشمل أوجه القصور العامة      ٢-١
ن الفنيين ونظم غير فعالـة      تنظيمات ومواد ارشادية مالئمة وأعداد غير كافية م       م وغياب قانون طيران مدني و     تمويل مالئ 

وتشمل عواقب أوجه القصور تلك   . سالمة الطيران ب واصدار االجازات والمراقبة وحل المسائل المتعلقة        الصدار التراخيص 
ترة في القيادة وبالتالي مراقبـة غيـر        العجز عن جذب وتعيين الموظفين الفنيين المؤهلين واالحتفاظ بهم والتغييرات المتوا          

 .مالئمة للسالمة مما يعرض جمهور المسافرين للمخاطر

 المناقشة -٢

ة مـن خـالل     تحسين الفعالي ) أ: ( هدفان رئيسيان هما   سالمة الطيران  المنظمات االقليمية لمراقبة     أماميوجد   ١-٢
 أداءطلع بمسـؤولية   ضاقليمية أو اقليمية فرعية ت    يمكن النشاء منظمة    . سالمة الطيران تنظيم  توحيد  ) ب (الوفورات الكبيرة 

 يوفر نظاما فعاال وذا كفاءة لتحسين السالمة عن طريق السـماح بتقاسـم              أنمهام مراقبة السالمة في دولها المشاركة فيها        
ام التي  وتشمل المه . األخرىموظفي سالمة الطيران المؤهلين والحاصلين على تعويضات مالئمة اضافة الى الموارد الفنية             

يمكن للمنظمة االقليمية ان تعمل بوصفها خدمة ذات خبرة لتقديم          ، فمن ناحية .  نطاقا واسعا  أداءهاالمنظمة االقليمية   تستطيع  
ويعد انشاء  . المشورة واالستشارة يمكنها اعارة الموظفين للسلطات الوطنية ومساعدتها في انشاء وادارة نظم فعالة للمراقبة             

ومن ناحية أخرى يمكن أن تخـول       . ت يسيرا نسبيا وهو النموذج الذي يعد استخدامه أكثر شيوعا حاليا          هذا النوع من اآلليا   
ويتطلـب ذلـك بصـورة      . المنظمة االقليمية بتنفيذ بعض أو معظم المسؤوليات المتعلقة بمراقبة السالمة في دولة متعاقدة            

 .عديل ترتيب توحيد اقتصادي راهنمعاهدة في وجود وثيقة مستقلة أو تطبيعية ايجاد عالقة عن طريق 

 : تتقاسم نظم مراقبة السالمة االقليمية الراهنة الفعالة خصائص مشتركة مثل ما يلي ٢-٢

القـوانين الوطنيـة   ( تكامل اقتصادي اقليمـي  آلية وأياطار قانوني يتوائم مع قوانين كل دولة مشاركة      •
 )والمعاهدات والمواثيق واتفاقات الدول

 ) تكون القوانين مالئمة ومعاصرةأنيجب (قوانين طيران منسجمة لكل دولة مشاركة  •

 دعم سياسي واقتصادي مستديم من كل الدول المشاركة •

 .نظام تنظيمي مشترك موحد قياسيا ومنسجم ويوفر مرونة في تلبية التنوع الوطني •

الدول المشاركة وتقديم رسـوم  ويمكن أن تشمل مصادر التمويل مساهمات من    . قاعدة اقتصادية مستقرة   •
 .على الخدمات الى الصناعة والمشاركة في ارادات الطيران العابر والمنح والقروض

 مجلس ادارة تتشكل عضويته من كل الدول المشاركة •

 مفتشين فنيين ودعم اداري/موظفون اداريون وفنيون يشملون مديرا تنفيذيا ومستشارين •

 ات وفنية وعرباداريةتجهيزات ومعدات  •

 .األهداف وخطط عمل تضع برامج العمل لتحقيق أهدافخطط استراتيجية تحدد  •

 : المساعدة ولكنها هامة ما يلياألخرىاالعتبارات وتشمل  ٣-٢

 الموقع الجغرافي لمقر المنظمة االقليمية •

 اختيار مجلس االدارة والمدير التنفيذي •



A35-WP/227 
EX/91 - 3 - 

 الحصول على الموارد وتخصيصها  •

 دني ومهام مراقبة السالمة اصالح هياكل سلطة الطيران الم •

 النظم الوطنية لحل المسائل المتعلقة بالسالمة التي تكتشفها المنظمات االقليمية •

 سالمة الطيـران  هيئة الطيران االتحادية أهمية مساعدة الدول في تعزيز قدراتها الوطنية على مراقبة         أدركت ٤-٢
قدمت هيئة الطيران االتحادية الدعم والمسـاعدة  ،  هذا الصددوفي. كيل وتعزيز المنظمات االقليمية لمراقبة السالمة     وفي تش 

 سالمة الطيـران  للمنظمات االقليمية الجديدة والراهنة مثل وكالة أمريكا الوسطى لسالمة الطيران والنظام االقليمي لمراقبة              
 أفريقيافي الكاريبي ومكتب المحيط الهادئ للسالمة الجوية ومجموعة شرق 

 سـالمة الطيـران  ت قريب بشكل عام بالتشجيع على تطوير منظمات اقليمية لمراقبـة  قامت االيكاو حتى وق  ٥-٢
وقدمت الواليات المتحدة خالل الـدورة      . ولكنها لم تقر بوجودها عن طريق تزويدها بمواد ارشادية تتعلق بمراقبة السالمة           

 القضاء على ازدواجية الجهـود وتوحيـد         الى منافع  أشارت التي   A33-WP/158الثالثة والثالثين للجمعية العمومية الوثيقة      
 (Doc 9734) سـالمة الطيـران  وحثت هذه الوثيقة االيكاو على تنقيح منشورات مثل دليل االيكاو لمراقبة . هياكل المراقبة

 وينبغـي  (Doc 9379)  ودليل اجراءات انشاء وادارة نظام الدولة الجازة العـاملين (Doc 8335)ودليل الترخيص والتفتيش 
 تأخذ فـي االعتبـار      أن وقوائم المراجعة الخاصة به      سالمة الطيران بيانات الخاصة بالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة       لالست

وقد بدأت االيكاو هذه العملية بنشرها مواد ارشادية جديدة وقيمة في شكل الجزء ب من دليل مراقبـة                  . المنظمات االقليمية 
ونحن نشجع االيكاو بشدة على توسـيع نطـاق   . ة نظام اقليمي الدارة السالمة  انشاء وادار- (Doc 9734) سالمة الطيران

 .جهودها في هذه المجال وتكثيفها

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٣

 :يرجى من الجمعية العمومية القيام بما يلي ١-٣

 سالمة الطيران راقبة   تقر بالصعوبات التي تواجهها بعض الدول المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها في م            أن )أ
 .وفقا التفاقية شيكاغو

 انشاء منظمات اقليمية واقليمية فرعية لمراقبة السالمة يتمتع بامكانية كبيرة لمساعدة الدول             أن تدرك   أن )ب
في االمتثال اللتزاماتها وفقا التفاقية شيكاغو من خالل اقتصاديات ذات حجم والتشجيع علـى التوحيـد                

 .على نطاق أكبر
تصدق على مفهوم المنظمات االقليمية لمراقبة السالمة وان تشجع الدول المتعاقدة علـى المشـاركة                أن )ج

 . لمراقبة السالمةفيها أو تقديم دعم ملموس لها لتقوية وتعزيز المنظمات االقليمية
بـالنهوض باسـتخدام المـواد    ،  تصدر توجيهاتها الى المجلس بغية تحقيق الهدف المـذكور أعـاله         أن )د

ودراستها بنشاط وأن تواصل تعديل المواد االرشادية وأدوات ) Doc 9734، الجزء ب(رشادية الجديدة اال
 . لتعكس ظهور المنظمات االقليمية للسالمةسالمة الطيرانالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 

 ـ انتهـى ـ


