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  والثالثونالخامسة الدورة ـالجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 تحسين السالمة الجوية :١٦رقم البند 

  للسالمة الجويةاقليميةتأسيس منظمة 
 في منطقة المحيط الهادئ

 ]مكتب المحيط الهادئ لسالمة الطيران[
 لجديدة وبابوا غينيا ايابة عن أستراليا وفيجي وكيريباسساموا نمقدمة وثيقة (

 )وجزر سليمان وساموا وتونغا وفانواتو

 ملخص
مراقبة تناقش هذه الوثيقة الصعوبات التي تواجهها الدول الصغيرة في استيفاء التزاماتها فيما يرتبط ب             

السالمة واألمن الجويين وتصف التقدم الكبير المحرز في منطقة المحيط الهادئ بعد تأسيس منظمـة               
وتغطي الوثيقة مالمح المنظمة الفريدة وتقترح أن تولي        . في المحيط الهادئ  السالمة الجوية االقليمية    
 . للعديد من الهياكل التنظيمية االقليمية التي تتطور في أنحاء عدةشموالااليكاو اعتبارا لدعم أكثر 

 المراجع
 . استراتيجية موحدة الزالة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة A35-WP/63الوثيقة 

Doc 7300اتفاقية الطيران المدني الدولي  

 مقدمة -١

 الصعوبات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ في استيفاء التزاماتها الدوليـة               تم ادراك  ١-١
أعدت سياسة لالتجاه نحو نظام اقليمي تعاوني منسق كجـزء مـن خطـة    و. بمراقبة السالمة الجوية في منتصف التسعينات  

 .١٩٩٨االقليمية عام الطيران 

االستعانة بنظام مشروع برنامج التنمية التعاونيـة للسـالمة التشـغيلية واسـتمرار     مع أجريت عدة دراسات    ٢-١
وتم التوصل الى أن األمر يستدعي منظمة اقليميـة للمحـيط          . لاليكاو كنقطة بداية  ) COSCAP(صالحية الطائرات للطيران    

مجـال   وكان. مة الطيران بالمحيط الهادئ   في ذلك الوقت، ونشأ مفهوم مكتب سال       COSCAPالهادئ لتعدي أهداف مشروع     
 . المطارات واألمن مسؤولية صالحية الطيران وعمليات الطيران والترخيص، اال أنه أضيفت اآلنالمنظمة هو اختصاص

 وتطـور   ،٢٠٠٢ مكتب سالمة الطيران بالمحيط الهادئ كشركة غير ساعية للربح في شهر أغسـطس               أنشأ ٣-١
م مراقبـة السـالمة     من المخطط أن تبدأ عمليات مراقبة السالمة واألمن، استنادا الى عناصر نظا           و. المكتب منذ ذلك الحين   

 . ٢٠٠٥، في بداية عام الثمانية الهامة
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 الوضع الراهن -٢

 تملكهـا الـدول      رئيسي وهو أن المنظمة    بمفهومأنشئت المنظمة االقليمية للمالحة الجوية في المحيط الهادئ          ١-٢
ويتم ذلك عبر مجلس للمدراء مع ممثلين من كل دولة، عادة على مستوى وزير   . األعضاء ملكية كاملة وتديرها بشكل شامل     

ويشتمل المجلس كذلك على تمثيل من اتحاد شركات طيران جنوب المحـيط الهـادئ            . النقل أو المدير العام للطيران المدني     
 حـق    فقـط  للدولو. مراقب/ ودعيت االيكاو في المجلس لالضطالع بدور مستشار        . ادئوأمانة مجموعة جزر المحيط اله    

 .الرئاسة دورية باالنتخابتكون  و،التصويت في المجلس
مفهوم المنظمة االقليمية للمالحة الجوية في المحيط الهادئ فان المنظمة سوف تضطلع بمهـام مراقبـة               ل وفقا ٢-٢

وسوف تشتمل هذه المراقبة علـى التـدقيق واالسـتطالع    . عضاء وكهيئة استشارية فنيةالسالمة واألمن نيابة عن الدول األ     
وبغية تسهيل هذه العملية، وافقت الدول األعضاء التي تسـعى الـى   . التوافقوالمساعدة المقدمة الى قطاع الصناعة واختبار  

 .مجموعة قوانين صادرة عن نيوزيلنداخدمات مقدمة من المنظمة الى توحيد قوانينها الوطنية للتشغيل استنادا الى 
الناتج ونهج نظم ادارة السالمة، مع زيادة التأكيد على نهج نظـام          /  تدقيق المنتج     الى  التدقيق في البداية   يستند ٣-٢

ـ  تدقيق السالمة التشغيلية نظامينظر فيكما . ادارة السالمة الى أن تصبح صناعة الطيران قادرة على استخدامه     ا  لألياتا حالي
 .تشكيل جزء كبير من نظام المنظمة االقليمية للمالحة الجوية في المحيط الهادئعند وهو مأخوذ في االعتبار 

وفقا لالتفاقية، تحتفظ الدول بمسؤولياتها عن المراقبة وبالتالي فان التقارير المقدمة مـن المنظمـة االقليميـة                  ٤-٢
 .العتماد أو اجراءات تصحيحية ومتابعة حسب االقتضاءبادم الى الدولة المعنية مع توصيات للمالحة الجوية سوف تق

ة فـي   الشـراك "يشتمل دور المنظمة االقليمية كذلك على تقديم المساعدة والمشورة الى قطاع الصناعة، ألن               ٥-٢
 .قليم كفاءة الستخدام الموارد الفنية النادرة في هذا االتعتبر أكثر السبل" السالمة

 موظفو المنظمة االقليمية خبراء فنيين في مجال عمليات الطيـران وصـالحية الطيـران والمطـارات            يضم ٦-٢
تتيح الطبيعة التعاونية واالقليمية للمنظمة تحقيـق وفـورات الحجـم وتعنـي            و. واألمن، اضافة الى موظفي الدعم االداري     

 .رداد التكاليفطبيعتها غير الساعية الى ربح أنها تعمل على أساس است
بغية الزام الدول والمنظمة استكملت معاهدة سالمة وأمن الطيران المدني في المحيط الهـادئ وهـي حاليـا                  ٧-٢

 .وتشير المعاهدة على وجه الخصوص الى اتفاقية الطيران المدني.  الدول األعضاءأمام موافقةمفتوحة 
الحة الجوية في المحيط الهادئ من داخل الدول المتعاقـدة          جاء كل تمويل حتى اآلن الى المنظمة االقليمية للم         ٨-٢

 حاليا تمويل القرض على األمد الطويل لتغطية تكـاليف          يستمرو. من خالل المساهمات ورسم سنوي للعضوية في المجلس       
 .البدء من خالل بنك التنمية اآلسيوي

 الخالصة -٣

ـ اوية أن المنظمة سوف تمكنهمترى الدول األعضاء في المنظمة االقليمية للمالحة الج     ١-٣  ا من استيفاء التزاماتهم
وكانت الدول قد استهلكت وقتا وجهدا كبيرين لتأسيس المنظمة وهـي اآلن علـى              .  يتسم بجدوى التكاليف   تامالدولية بشكل   

 .وشك جني ثمرة جهدها
ن عن مشروع برنـامج     ا واتجاها مختلف  نظرا لبعض الصعوبات المعينة داخل االقليم، فان لدى المنظمة شكال          ٢-٣

 .التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران الذي تدعمه االيكاو
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تشير هذه االختالفات الى الحاجة للمرونة عند تأسيس منظمات اقليمية التاحة أفضـل نتـائج فيمـا يـرتبط                    ٣-٣
 أوجـه القصـور   الزالة، بعنوان استراتيجية موحدة A35-WP/63  من الوثيقة٧-٦ و٤-٦تشير الفقرتان   و. بالسالمة واألمن 

 .المرتبطة بالسالمة، الى المنظمة على أنها المنظمة االقليمية للسالمة الجوية في المحيط الهادئ
 المبادرات الواردة فـي الوثيقـة       المنظمة االقليمية تؤيد بشكل تام    لهذه األسباب، فان الدول األعضاء في هذه         ٤-٣

A35-WP/63          وخاصة المرونة الكامنة في نهج يتيح تشكيل مجموعات من الدول العداد هيكل منظمة اقليمية مناسب لمعالجة 
 .أوجه القصور المعينة والمقتضيات األخرى

، أن يشجع الدول األكبـر   COSCAPمن شأن دعم االيكاو، من حيث المبدأ، للمنظمات االقليمية غير مشروع             ٥-٣
 .تسم بجدوى التكاليفيمية على تقديم دعم محلي وفي المجموعات االقلي

 األثر المالي لالجراء المقترح -٤

. وجه التحديد على مـوارد االيكـاو  بان اعتماد االيكاو لنهج أكثر مرونة لتطوير منظمات اقليمية ليس له أثر      ١-٤
 .مثل هذه المنظمات االقليمية بالفعل داخل األمانة العامة على تقديم المواد االرشادية ل تقدما ملحوظاوقد تقدم العمل

 الجراء المعروض على الجمعية العموميةا -٥

 :الجمعية العمومية مدعوة لما يلي ١-٥

 .االحاطة علما بمضمون هذه الوثيقة )أ
 .التعرف على الحاجة لنهج مرن لتأسيس المنظمات االقليمية )ب
 . والقرار المرفق بهاA35-WP/63تأييد الوثيقة  )ج
جيه تعليمات الى األمين العام من خالل المكاتب االقليمية للمنظمة لتقديم مساعدة مناسبة لتأييد انشاء               تو )ب

 .منظمات اقليمية فرعية مسؤولة عن مهام مراقبة السالمة

 ـ انتهـى ـ


